
Punt 7. : Eenmalige bijdrage aan GCmBGntc 
Reggestreek Radio • • • • • 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Het regulier subsidie van Reggestreek Radio is beëindigd. De organisatie zit midden in een 
fusieproces met de LOH. Om de voorbereidingen voor de fusie met de LOH als zelfstandige partij 
te kunnen afronden, stellen wij voor Reggestreek Radio voor het jaar 2011 een maximale 
subsidie te verstrekken van € 5.500,-. Hiervan de helft € 2.750,- nu betaalbaar stellen en een 
bedrag van eveneens € 2.750,- als het fusieproces uiterlijk per 1 januari 2012 is geëffectueerd. 

Opdracht: 
Op basis van het budgetrecht dient de raad te oordelen of een bijdrage aan Reggestreek Radio 
gewenst is nu er binnen de subsidieverordening Cultuur Welzijn en Zorg onvoldoende juridische 
mogelijkheden zijn. Het regulier subsidie is per 31 december 2010 beëindigd, in de begroting zijn 
hiervoor geen middelen meer opgenomen. 

Aanleiding: 
De Lokale Omroep Hellendoorn krijgt voor het jaar 2011 zoals gebruikelijk en binnen de kaders 
van de subsidieverordening Cultuur Welzijn en Zorg een exploitatiesubsidie. 
Ook Reggestreek Radio kreeg een dergelijke subsidie tot en met 2010. Met ingang van 2011 zijn 
er echter geen middelen meer geraamd voor deze organisatie daar enerzijds de verwachting was 
dat zij zouden fuseren met de LOH en anderzijds de verwachting bestond dat zij door reclame 
inkomsten in eigen onderhoud zouden kunnen voorzien. Gelet hierop is in 2007 een aflopende 
subsidie verstrekt, waarvan in 2010 de laatste bijdrage is betaald. 
De voorbereidingen tot een fusie vorderen gestaag, maar zijn nog niet zover dat deze op heel 
korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Verwachting is dat de voorbereidingen nog tot medio 
dit jaar zullen duren. De procedures voor de afronding van het proces zullen dan in de tweede 
helft van 2011 plaatsvinden, waarna omstreeks de jaarwisseling de fusie in kan gaan. 
Zonder inkomsten kan Reggestreek Radio echter niet bestaan en ook niet als zelfstandige partij 
het fusieproces afronden. De LOH is niet in staat en niet genegen, nu al, de exploitatielasten van 
Reggestreek Radio op zich te nemen. 
Hierdoor loopt de afronding van het fusieproces gevaar. Het bestuur van Reggestreek Radio doet 
daarom een beroep op de gemeente om toch voor 2011 nog een bijdrage te verstrekken in de 
exploitatiekosten. 
Binnen de kaders van de subsidieverordening zijn er voor een eenmalige subsidie aan Reggestreek 
Radio onvoldoende juridische mogelijkheden voor het college om zelfstandig tot een bijdrage over 
te gaan. Vandaar dat dit aan u wordt voorgelegd. 

Doelstelling: 
Reggestreek Radio in staat stellen om als zelfstandige partij de voorbereiding van de fusie met de 
LOH af te ronden. 

Mogelijke oplossingen: 
Het verlenen van een exploitatiebijdrage voor het jaar 2011, waardoor het voortbestaan van 
Reggestreek Radio in elk geval tot het afronden van de fusievoorbereidingen gewaarborgd is. 

Voorgestelde oplossingen: 
Ten laste van programmabegroting 8 een bijdrage verstrekken van maximaal € 5.500,-, 
gebaseerd op een half jaar subsidie zoals dat tot en met 2010 werd verstrekt. Ter stimulering 
van het fusieproces kan hiervan de helft per direct verstrekt worden (€ 2.750,-). Het resterende 

(code voor postverwerking) 



= 2 = 

gedeelte alleen betaalbaar stellen als men uiterlijk per 1 januari 2012 het fusietraject heeft 
afgerond. 

Communicatie: 
Reggestreek Radio informeren over besluitvorming door een beschikking te sturen. 

Effecten meten: 
Geplande fusie zal omstreeks 1 januari 2012 moeten plaatsvinden. 

Planning: • 
Concept Besluit: 
Ingestemd wordt met het voorstel om aan Reggestreek Radio voor het jaar 2011 nog een 
maximale exploitatiebijdrage te verstrekken van € 5.500,-. Dekking voor deze incidentele bijdrage 
vindt plaats binnen programma 8 van de begroting 2011. 

Nijverdal, 1 februari 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, S~\ de burgemeester, 

Dï's. J. van der Noordt, \J-G. 

Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 111NT00165 Nijverdal, 15 maart 2011 

Besluit: ingestemd wordt met het voorstel om aan Reggestreek Radio voor het jaar 2011 nog een 
maximale exploitatiebijdrage te verstrekken van € 5.500,-, onder de voorwaarde dat de geplande 
fusie omstreeks 1 januari 2012 zal moeten plaatsvinden. 
Dekking voor deze incidentele bijdrage vindt plaats binnen programma 8 van de begroting 2011. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 


