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Geacht college van burgemeester en wethouders,
Lokale publieke omroepen vervullen een belangrijke functie volgens verantwoordelijk Minister Slob:
1. Ze zijn van groot belang zijn voor het functioneren van onze lokale democratie, omdat zij mensen
informeren over wat er in hun straten, wijken en steden gebeurt;
2. Ze bieden een podium voor lokale cultuur en sport. Immers, creatieve makers en journalisten uit
onze eigen omgeving vertellen de verhalen uit ons dagelijks leven, vanuit de plaatsen waar wij elke
dag wonen, werken en leven. Daarmee dragen omroepen bij aan gemeenschapszin in
betrokkenheid;
3. Ze hebben een belangrijke controlerende functie. Het is belangrijk dat er journalisten zijn die lokaal
beleid controleren, tegels lichten en problemen aan de kaak stellen. Kwesties die wellicht over het
hoofd worden gezien door regionale of landelijke media, maar die er wel degelijk toe doen voor
inwoners.
Met bovenstaande in gedachten stemde PvdA Helmond in 2019 in met het voorstel om Omroep Helmond en
het platform Dit is Onze Wijk samen te laten gaan werken aan een gezamenlijk aanbod, dat primair vanaf
het internet gaat werken, met een beperkt aanbod van via de kabel.
Na het recente opstappen van het bestuur van Omroep Helmond (RIB24) en de ingezonden brief van Johan
Gademan in het Eindhovens Dagblad vragen wij ons af of wij in Helmond op deze manier wel een
volwaardige en kwalitatief voldoende lokale omroep kunnen behouden, onafhankelijk nog van welke partij
deze rol in de toekomst vervult. Om die reden stellen wij de volgende vragen aan het college:
1. Bent u het met ons eens dat een lokale omroep van groot belang is voor het functioneren en
versterken van onze lokale democratie?
Het college communiceert met de stad over haar werkzaamheden via de gemeentelijke kanalen en de
sociale media. Denk hierbij aan de nieuwsbrief, de facebookpagina’s van de wethouders en de
burgemeester en overige inzet. Hiertoe worden alle collegeleden onder andere ondersteund door een eigen
hoogwaardige bestuurs- en communicatieadviseur.
2. Wat zijn op jaarbasis de kosten voor de gemeentelijke bestuurs- en communicatieadviseurs? Graag
uitgesplitst naar personele inzet (fte’s) en werkbudget.
a. Hoe is de ontwikkeling van deze kosten sinds 2015?
3. Ziet uw college mogelijkheden een deel van dit budget te heroverwegen en te investeren in
onafhankelijke lokale media?
Hartelijk dank voor uw reactie.
Namens PvdA Helmond,
Nathalie Peijs
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:

Burgemeester en wethouders van Helmond
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel
de burgemeester
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H.J. de Ruiter
de secretaris
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