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* Onderwerp: B&W-advies: Subsidie 2019 Hoi 

Advies: 
1. Stichting Hoi voor 2019 een subsidie verlenen van C 24.935,- voor de media-inzet als aangegeven in het 

bedrijfsplan; 
2. Stichting Hoi meedelen dat wij voor 1 juli 2019 een plan van aanpak voor een toekomstbestendig plan 

verwachten. 

Besluit B en W:Į .CoAp3-ltt\ QidOİ(ZŜ» 
Korte samenvatting:[ 
Stichting Hoi heeft een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse subsidie voor 2019. 
Normaal gesproken wordt een jaarlijkse subsidie van deze omvang niet separaat aan uw college voorgelegd. Nu 
de fusie per 1 januari 2019 met de lokale omroepen van Wierden, Rijssen-Holten en Hof van Twente niet 
doorgaat, is een nieuwe situatie ontstaan. Hoi heeft besloten vooralsnog als zelfstandige lokale publieke omroep 
verder te gaan. Vanwege de bestuurlijke betrokkenheid in de afgelopen periode, wordt deze aanvraag nu wel 
aan u voorgelegd. 

Aanleiding: 

Stichting Hoi heeft op 19 november 2018 een aanvraag ingediend voor de (jaarlijkse) subsidie 2019 . 

Relevante eerdere besluiten:) 
Collegebesluit d.d. 11 september 2018 oprichting RTV Reggestreek 18INT021118 
Raadsbesluit programmabegroting 2019 d.d. 6 november 2018 
Doelstelling: 

Verlening jaarlijkse subsidie aan Hoi. 

Oplossing: 
Stichting Hoi ontvangt jaarlijks subsidie. Zij is een zogenoemde 'aangewezen instell ing': de subsidie wordt 
jaarlijks door de raad bij de begroting vastgesteld via de lijst met specifieke subsidies. 
Als gemeente hebben we via de Mediawet een zorgplicht: in het geval een lokale omroep is gevestigd, dan moet 
de gemeente hen in staat stellen te voldoen aan een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA). Landelijk worden 
criteria ontwikkeld die gelden voor dit LTMA waarmee een keurmerk verkregen kan worden. 
De afgelopen twee jaar heeft Hoi samen met de lokale omroepen van Wierden, Rijssen-Holten en Hof van 
Twente veel tijd en energie gestoken in het voornemen tot een fusie en de oprichting van RTV Reggestreek. 
Directe aanleiding daarvoor is de wens van het Rijk om van lokale omroepen sterke streekomroepen te maken. 

U hebt met dit voornemen ingestemd, mits de andere drie gemeenten dat ook zouden doen. Doordat Hof van 
Twente heeft aangegeven de fusie met minimaal een jaar uit te willen stellen, is nu een nieuwe situatie 
ontstaan. Hoi gaat in 2019 vooralsnog zelfstandig verder. 
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In het bedrijfsplan voor komend jaar geeft Hoi aan dat zij de uitdaging willen aangaan om nieuwe impulsen te 
geven aan de lokale nieuwsvoorziening. Zij wil zich verder ontwikkelen tot een kritische en professionele 
publieke omroep die kan zorgdragen voor betrouwbare informatie, een podium voor het maatschappelijk leven 
kan bieden en als platform kan dienen voor inwoners. 

Hoi wil de inwoners van de gemeente Hellendoorn binnen twee jaar een LTMA kunnen bieden, met dagelijks op 
journalistieke leest geschoeid nieuws en informatie over de leefomgeving via radio, televisie en internet. 
Daarvoor is het nodig dat er sprake is van een financieel en organisatorisch gezonde lokale publieke omroep, 
ingebed in de lokale gemeenschap. 

In 2019 wil Hoi de media-inzet als volgt inrichten: 
Online (via livestream en uitzending gemist) 
MediaHub (hierdoor kunnen de radio- en televisiesignalen in een hoogwaardig format aan alle providers 
worden aangeboden) 
Live social media (items uit de nieuwsprogramma's worden verspreid via Twitter en Facebook en 
vindbaar gemaakt via zoekmachines) 
Televisie en radio (er gaan nieuwe journalistieke programma's van start, naast de bestaande 
programmering) 

Hoi vindt het belangrijk dat 500Zo van de inkomsten uit de markt wordt gehaald. In 2019 wordt dat een 
bestuurlijk speerpunt. 

Toekomstbestendig plan 
De raad heeft in 2015 aangegeven dat Hoi voor 1 juli 2017 een uitgewerkt toekomstplan moet overleggen om 
in 2018 in aanmerking te komen voor een passende subsidie (uitwerking twee moties raad d.d. 3 november 
2015) . Hierop is uitstel verleend tot 1 april 2018 . 

Vervolgens heeft Hoi dit voorjaar een toekomstbestendig plan ingediend: het voornemen te fuseren met drie 
lokale omroepen tot RTV Reggestreek. Nu dit plan niet doorgaat, is opnieuw de vraag van de raad actueel om 
een toekomstbestendig plan in te dienen. Daarom wordt Hoi meegedeeld dat wij verwachten dat zij voor 1 juli 
2019 een plan van aanpak voor een toekomstbestendig plan indienen. 

Huisvesting 
Als verhuurder van het pand aan de Koninginnestraat plegen we op dit moment slechts het hoognodige 
onderhoud, gelet op het ontbreken van duidelijkheid over de toekomst. Daarnaast heeft het doen van 
investeringen in het pand de consequentie dat deze in een hogere huur vertaald worden. 

Hoewel Hoi volgend jaar zelfstandig door gaat, staat daar nog steeds de wens van het Rijk tegenover om 
krachtige streekomroepen te realiseren. 
Het bestuur van Hoi geeft aan dat ze dit onderwerp op de agenda wil plaatsen zodra de volledige consequenties 
in beeld zijn voor de huisvesting. 

Financiën 2019 
Hoi heeft een overzicht ingediend van de exploitatie sinds 2015 , inclusief een prognose voor 2019. Deze 
prognose laat een dekkende begroting zien. Er is rekening gehouden met een gemeentelijke subsidie van 
6 24.935,- . 

Effecten:] 

Hoi wil zoveel mogelijk mensen bereiken met nieuws en informatie uit de gemeente Hellendoorn. 

Planning:[ 

De activiteiten worden in 2019 ondernomen. 

Financiële consequenties: 
In de programmabegroting 2019 is een bedrag van C 24.935,- beschikbaar. Dit bedrag is meerjarig opgenomen. 
Vooralsnog is er geen reden om dit te wijzigen. 

Personele consequenties: 

Juridische consequenties: 
De subsidie wordt door middel een beschikking verleend. 
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Informatisering I Automatisering:! 
Nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Nvt 

Communicatie:! 
Uw collegebesluit wordt ter kennisname aan de commissie Šamenlevingszaken gestuurd. Hoi heeft aangegeven 
in de loop van 2019 een informatieve bijeenkomst te willen organiseren voor uw college en de raadscommissie. 

Overige consequenties:) 
Nvt 
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