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Nijverdal, 23 december 2010 

Geacht College en leden van de Raad, 

Naar aanleiding van de jongste bespreking met de wethouder Samenlevingszaken, mevr. 
Bakhuis, gehouden op 1 december j l . , spreken wij onze teleurstelling uit over het feit dat u 
heeft beslist dat Reggestreek Radio in 2011 geen subsidie zal ontvangen. Zoals u weet uit 
onze gesprekken, zijn radio en tv gezamenlijk op weg naar één lokale omroep. 
De fusiebesprekingen onder leiding van Ton Brinker vorderen gestaag en we hoopten ergens 
in 2011 de fusie definitief gestalte te geven. Tot die tijd zijn het twee stichtingen met hun 
eigen besturen, begrotingen en financiën. 

In uw schrijven van 1 oktober j l . meldt u ons een algemene aanpassing van uw 
subsidiebeleid voor een breed veld aan ontvangers, ingaand 1 januari 2012 en dat de LOH 
haar subsidie in 2011 normaal zal ontvangen. U schrijft in die zelfde periode dat Reggestreek 
Radio, net als alle andere subsidie-ontvangers, ook een algemene aanpassing van het 
subsidiebeleid krijgt, daarmee de indruk wekkend dat ook zij subsidie ontvangen voor 2011. 
Het nü korten van de subsidie voor de Radio vinden wij dan ook niet juist. 

Wij zijn daarnaast buitengewoon bezorgd om de extra druk die deze ontwikkeling met name 
na de de totstandkoming van de fusie, legt op onze financiële positie voor 2012 en daarna, 
welke alleen al vanwege de recessie het nodige te lijden heeft gehad. Een aderlating als 
eerdergenoemde maatregel, zal niet alleen deze positie verder ondermijnen: in onze 
beleving is het indirect een bedreiging voor het fusieproces en op den duur ons bestaan. 
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Wij hebben als LOH-bestuur daarom besloten het fusieproces voorlopig voor onbepaalde 

tijd op te schorten, in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar mogelijke 

aanvullende financiering, zoals gesteld door de wethouder. 

Ook verzoeken wij u, zowel College als Raad, op korte termijn met ons vangedachten te 
wisselen over de subsidieverstrekking na de fusie van beide stichtingen, (radio en tv) 

Voor de helderheid: wij zijn en blijven staan voor onze verantwoordelijkheid en zijn in die 
zin vast voornemens binnen al onze mogelijkheden te streven naar een succesvolle 
afronding van het fusieproces. 

In afwachting van uw antwoord, u mede namens het bestuur van de LOH vriendelijk 
groetend, 


