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Gemeentebestuur Hellendoorn - verzoek om subsidie prograsmmaraad Twente 

Van: Programmaraad Twente <info@programmaraadtwente.nl> 
Aan: <w.knopper@hellendoorn.nl> 
Datum: 9-3-201121:13 
Onderwerp: verzoek om subsidie prograsmmaraad Twente 
Bijlagen: brief subsidie programmaraad Twente Hd.doc 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand.: K/WjLZ 

ü MRT 2011 

Kopie aan^W/CQVvv.GMO. VTtcT?!<si 
Archief D / N. feeks IXI Vertr,; Geachte heer Knopper, 

Vriendelijk willen wij u verzoeken dit bericht ten behoeve van de raadsvergadering van 15 maart a.s. door 
te mailen aan alle raadsleden. 
Bij brief (met bijlagen) van 28 februari jl. hebben wij de gemeenteraad en het college van burgemeester 
en wethouders verzocht subsidie beschikbaar te stellen voor het uitoefenen van de taken die de 
programmaraad Twente ingevolge de Mediawet via o.a. uw gemeenteraad opgedragen heeft gekregen. 
Tevens hebben wij de brief met bijlagen toegezonden aan alle fractievoorzitters van de partijen die zijn 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Zoals in onze brief (bijgevoegd zonder bijlagen) aangegeven heeft 
de Mediawet de gemeenteraad aangewezen als orgaan dat programmaraden benoemd. Nu de rol van 
kabelexploitant Ziggo sinds 2009 is veranderd en Ziggo daardoor in beperkte mate, conform de intenties 
van de Mediawet, de programmaraden in financiële zin ondersteunt, zijn wij als programmaraden, 
eveneens conform de intenties van de Mediawet, tevens aangewezen op financiële bijdragen van de negen 
gemeenten in het verzorgingsgebied van Ziggo in Twente. Wij willen u als gemeenteraad dan ook 
vriendelijk verzoeken in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad uw verantwoordelijkheid in 
deze te nemen en, zelf of door het college van burgemeester en wethouders daartoe opdracht te geven, 
constructief te zoeken naar ondersteuning van de programmaraad Twente, zodat de programmaraad 
Twente daadwerkelijk de door u opgedragen taken adequaat kan uitoefenen. Zonder uw bijdrage kunnen 
wij de adequate uitoefening van de ons opgedragen taken niet waarmaken en kunnen wij de belangen van 
zeker 50% van de circa 170.000 kijkers en luisteraars in het verzorgingsgebied van kabelexplolitant 
Ziggo niet afdoende behartigen. Zeker gelet op de huidige ontwikkelingen, afbouwen omvang analoge 
zenderpakket (waarvan dus nog altijd circa 85.000 kijkers en luisteraars afhankelijk zijn) en gelijktijdig 
verhogen van de tarieven, is het van belang dat er een goed functionerende programmaraad is. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar de u toegezonden stukken en onze website www.programmaraadtwente.nl 
en/of de website www.kabelraden.nl. En natuurlijk zijn wij bereid uw vragen te beantwoorden. 
In afwachting van uw, hopelijk, positieve besluit, verblijven wij. 
Met vriendelijke groet, 
R.J.P. (Rolf) Willemsen 
secretaris programmaraad Twente 
06-48138581 

11INK03007 
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Nijverdal, 28 februari 2011 

Aan: 
de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn 
en het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 

Onderwerp: ondersteuning programmaraad Twente (verzoek om subsidie) 

Geachte gemeenteraad, 
Geacht college van burgemeester en wethouders 

Op basis van de Mediawet benoemen de gezamenlijke gemeenteraden, voor het 
verzorgingsgebied waarvan de desbetreffende gemeente onderdeel uitmaakt, een 
programmaraad. De programmaraad brengt advies uit over het analoge zenderpakket voor 
televisie en radio aan de in het verzorgingsgebied werkzame kabelexploitant. In uw gemeente 
is dat het verzorgingsgebied van kabelexploitant Ziggo en is de programmaraad Twente 
actief. 

De programmaraad Twente behartigt de belangen van de kijkers en luisteraars van het analoge 
zenderpakket voor televisie en radio. Het analoge aandeel kijkers en luisteraars is toch altijd 
nog circa 50% van alle kijkers en luisteraars (de overige 50% kijkt en luistert inmiddels 
digitaal) in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, 
Hof van Twente, Losser en Rijssen-Holten. Genoemd percentage van analoge kijkers en 
luisteraars ligt in de praktijk nog aanmerkelijk hoger als we bedenken dat per huishouden er 
gemiddeld meer dan één toestel aanwezig is en, als er al een digitaal abonnement is, de 
overige toestellen veelal nog een analoge aansluiting hebben. 

De programmaraad Twente brengt jaarlijks, conform de Mediawet, onafhankelijk advies uit 
aan kabelexploitant Ziggo over het analoge zenderpakket voor televisie en radio. Voor meer 
informatie over de programmaraad Twente, de wijze van advisering en de opbouw en 
samenstelling van het advies voor het analoge zenderpakket voor televisie en radio verwijzen 
wij u naar onze website www.programmaraadtwente.nl. 

Om ons werk goed en onafhankelijk te kunnen (blijven) doen zijn wij, conform de intenties 
van de Memorie van Toelichting bij de Mediawet, afhankelijk van financiële bijdragen van 
kabelexploitant Ziggo en de gemeenten, die ons op basis van de Mediawet hebben benoemd. 
Bijgesloten vindt u onze begroting voor het jaar 2011. Wij zijn van mening dat wij een 
realistische en sobere begroting hebben opgesteld, ontdaan van alle franje en luxe. Van 
kabelexploitant Ziggo ontvangen wij met ingang van 2010 jaarlijks een financiële bijdrage 
van € 5.000,00. Conclusie is echter dat wij een aanmerkelijk tekort op jaarbasis hebben van 
€ 5.587,00. Zonder aanvullende middelen van uw gemeente zijn wij niet in staat de door u bij 
ons neergelegde taken en verantwoordelijkheden naar behoren te kunnen uitoefenen en 
daarmee kunnen wij dus niet verantwoord invulling geven aan het behartigen van het 
consumentenbelang, dat ingevolge de Mediawet aan de programmaraad Twente is toegekend. 

http://www.programmaraadtwente.nl


Wij doen derhalve, zoals ook blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de Mediawet (zie 
bijlage 2), een dringend beroep op u als gemeenteraad om in deze uw verantwoordelijkheid te 
nemen en jaarlijks per gemeente een (subsidie)bedrag beschikbaar te stellen. Op basis van de 
bijgevoegde begroting vragen wij u, naar rato per gemeente, voor het jaar 2011 een 
subsidiebedrag van € 600,00. 

Wij richten ons met deze brief rechtstreeks tot u daar wij moeten constateren dat de colleges 
van b en w op eerdere verzoeken van onze kant en ondanks een oproep daartoe van de VNG 
(zie bijgevoegde brief van 29 april 2009) en blijkend uit de Memorie van Toelichting bij de 
Mediawet, niet hun verantwoordelijkheid hebben genomen door de door u, op grond van de 
Mediawet, aan ons opgedragen taken en bevoegdheden te faciliteren met een bescheiden 
financiële bijdrage. Wij vertrouwen er op dat u uw verantwoordelijkheid, in het verlengde van 
de u opgedragen taken voorkomende uit de Mediawet (instellen en benoemen programmaraad 
Twente), in deze wel neemt en dat wij alsnog een positieve reactie van uw kant tegemoet 
kunnen zien. 

Een afschrift van deze brief hebben wij, ter voorbereiding op uw beraadslaging, gestuurd aan 
alle raadsfracties. 

Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting en/of mocht u behoefte hebben aan 
nadere/aanvullende gegevens dan zijn wij daartoe vanzelfsprekend bereid. 

In afwachting van uw spoedige besluit verblijven wij. 

Hoogachtend, 

De secrataris, De voorzitter, 

RJ.P. Willemsen J.J.N. Groener 
0548-625242 0541-352628 
06-48138581 06-23701012 

Correspondentieadres programmaraad Twente: Ericaweg 21, 7441 BL Nijverdal 
Bankrekeningnummer programmaraad Twente: 155277634 (Rabobank Twente-Oost) 

Meegezonden bijlage: 
1. begroting 2011 
2. Memorie van Toelichting Mediawet, vergaderjaar 2002-2003, kamerstuk 28639, nr 3 
3. brief VNG d.d. 29 april 2009 inzake omroepfLtianciering en kabelontwikkelingen 
4. statuten programmaraad Twente 
5. regelement programmaraad Twente 
6. vertegenwoordiging programmaraad Twente en samenstelling bestuur 
7. activiteitenplan 2011 


