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Subsidie 20 1 7 Stichting Stadsomroep Schiedam

Geachte dames, heren,

U heeft op 29 september 201 6 besloten aan het Conmiissariaat voor de Media te adviseren de
zendmachtiging voor de lokale omroep van Schiedam voor de periode november 201 6 — 2021 toe te
kennen aan de Stichting Stadsomroep Schiedam. Er waren twee kandidaten voor de zendmachtiging,
de Stichting Stadsomroep Schiedam en Stichting PopUpTV. Uw voorkeur ging uit naar een
samenwerking tussen de beide partijen en u heefi daarvoor het college gevraagd een uiterste poging tot
bemiddeling te doen. Helaas heeft de bemiddeling niet geleid tot de gewenste resultaat. Het
Commissariaat voor de Media heeft het advies van de gemeenteraad van Schiedam overgenomen en
de zendmachtiging verleend aan de Stichting Stadsomroep Schiedam.

U heeft tegelijkertijd geconstateerd dat de Stichting Stadsomroep nog niet aan alle voorwaarden
voldoet zoals door u zijn vastgesteld voor de lokale omroep in Schiedam op 8 maart 201 6. Het college
van B&W heeft de opdracht gekregen in de nieuwe subsidiemethodiek uit te gaan van een verplicht
deel, een vaste bijdrage en een deel dat prestatiegericht wordt toegekend. Het prestatiegerichte deel
van de subsidie is bedoeld als stimulans voor de lokale omroep om breed gebruik van nieuwe media
en technische en journalistieke innovatie te stimuleren.

Toegezegd is dat wij uw raad informeren over de samenstelling van deze componenten, voordat tot
subsidieverstrekking wordt overgegaan. Naar aanleiding van de raadsdiscussie hebben wij de
verschillende varianten voor de hoogte van het basisbedrag en van het prestatiegerichte deel opnieuw
overwogen. Wij kiezen ervoor om uit te gaan van een verdeling van € 40.000 wettelijke bijdrage,
€ 80.000 vaste bijdrage en € 45.000 als prestatiegericht deel.

Het college zal in december de subsidiebeschikking voor de Stichting Stadsomroep Schiedam
vaststellen en versturen.

subsidiebeschikking
De subsidiebeschikldng gaat uit van een subsidiebedrag van € 165.000,00 (€163.507 + indexering
2017 van 0,9% afgerond). Het subsidiebedrag wordt gesplitst in:
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€ 120.000 — vaste bijdrage bestaande uit € 40.000 wettelijk verplichte bekostiging, aangevuld met €
80.000 vaste bijdrage van de gemeente om te voorzien in de basiskosten van de lokale omroep. De
gemeente Schiedam doet dit opdat de financiering van de basisstmctuur van de lokale omroep
gegarandeerd is. Schiedam heeft immers belang bij een sterke lokale omroep met Schiedamse
profilering, waarbij de kwaliteit voorop staat. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van de publieke
media-opdracht conform de Mediawet.

€ 45.000 — prestatiegericht deel
De prestaties houden onder andere in:
- Afspraken over de te vormen streekomroep op termijn;
- Journalistieke en technische innovatie inclusief breed gebruik van social media.

keurmerk
Bij het formuleren van de prestaties is het van belang dat deze niet in strijd zijn met de Mediawet en
de onafhankelijke positie van de lokale omroep. Daarom zal in de beschikking ook als prestatie
worden opgenomen dat de Stichting Stadsomroep moet gaan voldoen aan het keurmerk lokale
(streek)omroep van de OLON.
Het keurmerk start in 2017 (op dit moment bevindt het keurmerk zich in de pilotfase). Doelstelling
van het keurmerk is het bevorderen van kwaliteit/professionaliteit, de efficiency/effectiviteit en het
productaanbod (met gebruik van nieuwe technische mogelijkheden) bij lokale omroepen, zodat deze
organisaties aantoonbaar een Lokaal Toereikend Media-Aanbod kunnen verzorgen volgens obj ectief
toetsbare criteria.

kijk- en luisteronderzoek
Tenslotte zal in de subsidiebeschikking worden opgenomen dat in samenwerking met de afdeling
Onderzoek en Statistiek van gemeente Schiedam en Vlaardingen een kijk- en luisteronderzoek opgezet
moet worden om de resultaten meetbaar te maken in 201 8 en 2020.

asv 2017
Deze subsidiemethode past in de uitgangspunten van de ASV 2017. Door het verstrekken van subsidie
stelt de gemeente de partners in de stad in staat om de gezamenlijke doelen te bereiken waarbij sturing
op maatschappelijke effecten en prestaties belangrijk is. Ook geeft de ASV 20 1 7 de mogelijkheid om
maatwerk toe te passen, wat goed past bij de bijzondere situatie van de subsidiering van de Stichting
Stadsomroep vanwege de relatie met de Mediawet en rol van de Commissariaat voor de Media.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,

drs. K.D. Handstede C.H.J. Lamers
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