
 

 
Adviesnota financiering SLOT in 2011 
 
Eind 2010 lopen de overeenkomsten m.b.t. subsidie en doorgifte Gemeente TV met SLOT af. Al enige tijd 
is de gemeente met SLOT in gesprek over het aangaan van een nieuwe verbintenis. In een notitie geeft 
SLOT aan dat een professionalisering van de organisatie van de lokale omroep dringend gewenst is, 
financiële middelen daartoe ontbreken echter. Daarnaast dreigt leegloop van het bestuur. De zittende 
leden hebben aangekondigd per 1 december 2010 af te treden indien op die datum geen zicht is op 
verbetering. De gemeente constateert op haar beurt dat er, met name op het gebied van de lokale 
televisie en nieuwe media, van een programmatische doorontwikkeling bij de lokale omroep nauwelijks 
sprake is.  
 
In dit kader is de gemeente in coproductie met SLOT en Fontys Hogescholen een 
haalbaarheidsonderzoek gestart met als oogmerk te komen tot een aanzet voor een bedrijfsplan dat de 
onderlegger zal vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de Lokale Omroep.  
De bovengenoemde ontwikkelingen vragen om een actueel beleidsplan. De huidige onzekere situatie 
omtrent het voorbestaan van SLOT nopen om de termijn van de nieuwe overeenkomst te beperken tot 1 
jaar. Wij hopen in de loop van 2011 een nieuw beleidsplan van SLOT te ontvangen aan de hand waarvan 
de financiële en functionele relatie tussen SLOT en de gemeente vorm en inhoud kan krijgen. 
 
Huidige situatie 
SLOT ontving in de jaren 2006 – 2010 jaarlijks een subsidie van € 25.417. Dit bedrag is gebaseerd op het 
bedrag dat de gemeente via het gemeentefonds ontvangt als compensatie voor het wegvallen van de 
omroepbijdragen. Daarnaast heeft de gemeente een overeenkomst met SLOT op basis waarvan de lokale 
omroep op zondagen de uitzendingen van gemeente TV doorgeeft. Dit bedrag is jaarlijks € 36.195 in de 
periode 2006 – 2010. 
  
Naast de uitzendingen van de Gemeente Helmond TV stelt SLOT een aantal pagina’s van de kabelkrant 
ter beschikking voor gemeentelijke informatie. Voor beide diensten maakt SLOT daarvoor gebruik van de 
faciliteiten van Van Langen Mediaprodukties. Om e.e.a technisch mogelijk te maken hebben de drie 
partijen (SLOT, Van Langen en de gemeente) gezamenlijk een bedrag geïnvesteerd in de uitzendstraat.    
 
Mediawet 
Met ingang van 2010 is door een wijziging van de Mediawet de gemeente verantwoordelijk voor de 
bekostiging van de lokale omroepen als een representativiteitsverklaring is afgegeven. Deze bekostiging 
betreft een vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de lokale 
publieke omroepdienst. Voorts wordt een streefbedrag aanbevolen van € 1.30 per woonruimte (niveau 
2009) bedraagt. Dekking daarvan is voorzien in het gemeentefonds. (NB 38.523 (2009) woningen x € 1,30 
= € 50.080).  
Tevens zijn in de wet bepalingen opgenomen m.b.t. de onafhankelijkheid van de lokale omroep. Die 
schrijft namelijk nadrukkelijk voor dat de lokale omroep onafhankelijk moet opereren en in alle gevallen de 
eindverantwoordelijkheid voor de inhoud dient te dragen.  
 
Verwezen wordt naar  Artikel 2.170a Mediawet luidende: 
1. Het College van Burgemeester en Wethouders zorgt voor de bekostiging van het functioneren van 
 de lokale publieke media-instelling als de gemeenteraad een advies als bedoeld in artikel 2.62, 
 eerste lid, heeft uitgebracht en daarbij positief heeft geadviseerd over de vraag of de instelling 
 voldoet aan de eis, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c. 
 
2. De bekostiging betreft vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het 
 verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn 
 gedekt, op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een toereikend media-aanbod kan worden 
 voorzien en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd. 
 



3. Als twee of meer gemeenteraden gezamenlijk een advies als bedoeld in artikel 2.62, eerste lid, 
 hebben uitgebracht, en daarbij positief hebben geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet 
 aan de eis, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c, zorgen de Colleges van Burgemeester 
 en Wethouders van de desbetreffende gemeenten gezamenlijk voor de bekostiging, bedoeld in 
 het eerste lid. 
 
4. Artikel 2.170, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
 
Organisatie SLOT  
Begin 2010 heeft het bestuur van SLOT kenbaar gemaakt dat met de huidige organisatiestructuur en 
aanwezige kennis een doorontwikkeling naar een professionele organisatie die aansluit bij nieuwe media 
en tv niet mogelijk is. Momenteel draait de omroep volledig op vrijwilligers en is er nauwelijks geld 
beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur geeft aan dat er dringend behoefte is aan een 
fulltime beroepskracht. Voor financiering doet zij daarvoor een beroep op de gemeente. 
 
Bestuur: per 1 juni  2010is de voorzitter (de heer Jan van der Zanden) afgetreden en voor die vacature is 
vooralsnog geen opvolger gevonden. Ook andere leden van het bestuur geven aan af te treden per 1 
december 2010 als de huidige omstandigheden niet op korte termijn veranderen. Het hoeft geen betoog 
dat een slagvaardig bestuur voor het functioneren van de lokale omroep essentieel is. Er is daarom 
dringend gewenst dat er snel nieuwe leden voor het bestuur worden gevonden.  
 
Representativiteit 
In februari 2010 heeft de gemeenteraad besloten dat de stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond 
(SLOT) voldoet aan de eisen gesteld in artikel 2.66 van de Mediawet en derhalve geacht wordt te voldoen 
aan het representativiteitcriterium. Daarmee voldoet SLOT aan de voorwaarden uit de Mediawet die aan 
de bekostiging gesteld worden. 
 
Tv-kanaal 
Op dit moment bestaat de hoofdmoot van het aanbod op de lokale tv uit het door de gemeente 
aangeleverde programma Gemeente TV. Voor een goed functionerende lokale democratie is een objectief 
en veelzijdig weekjournaal een zeer wenselijke aanvulling op het bestaande medialandschap. Het 
programma Gemeente TV ontbeert in die zin voldoende onafhankelijkheid en wordt het vaak gezien als 
een verlengstuk van de gemeente. Eind 2009 – begin 2010 is er in samenspraak met Van Langen 
Mediaproducties gedurende enige weken een onafhankelijk weekjournaal geproduceerd dat bleek te 
voorzien in de behoefte van de burgers van Helmond.  
 
Helaas is dit door geldgebrek weer gestopt. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre samenwerking met 
derde partijen (bijvoorbeeld regionale en lokale omroepen) hierin soulaas kan bieden. Tevens is een 
constructie te overwegen waarin Gemeente tv in de huidige vorm wordt opgeheven en opgaat in een 
nieuw op onafhankelijke leest geschoeid Weekjournaal, geproduceerd door SLOT.  
 
Bereik  
Momenteel wordt het signaal van Kanaal Helmond niet digitaal doorgegeven. Al enige tijd is het bestuur 
bezig te realiseren dat het kanaal via UPC digitaal verspreid wordt. De geschatte kosten, op jaarbasis, van 
digitale doorgifte bij UPC bedragen zo’n €10.000. Ondertussen stappen veel mensen over op digitale 
radio/tv; waarmee het bereik van SLOT in feite afneemt. Deze ontwikkeling is niet te keren. Dit is een punt 
van aandacht omdat het aantal aansluitingen bepalend is voor de hoogte van de bekostiging. Bovendien 
is een potentieel bereik een belangrijke voorwaarde om het genereren van sponsorgelden en reclame-
inkomsten mogelijk te maken.    
 
Onderzoek Kwaliteitsimpuls SLOT en nieuwe overeenkomst 
Gezien het bovenstaande is de gemeente in coproductie met SLOT en Fontys Hogescholen een 
haalbaarheidsonderzoek gestart met als oogmerk te komen tot een aanzet voor een bedrijfsplan dat de 
onderlegger zal vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de Lokale Omroep.  
 
 



 
Het gaat daarbij om radio, TV en internet. Het bevat de volgende elementen: 
a. het in kaart brengen van de mogelijkheden voor additionele financieringsbronnen, zoals 
 sponsoring, reclame om daarmee de financiële slagkracht te vergoten 
b. aanbevelingen te doen voor doorontwikkeling Tv-kanaal, inclusief onderzoek of gemeente 
 Helmond TV kan opgaan in een nieuw onafhankelijk Week-journaal. 
c. Onderzoeken mogelijkheden professionaliseren organisatie SLOT, inclusief versterken bestuur  
d. Zo nodig in kaart brengen problemen rondom digitale doorgifte  
 
 
Er is vanuit het college de bereidheid om mee te denken over een constructie waarbij, voor een 
gelimiteerde periode, de genoemde faciliteiten, zie voetnoot 1 die gemeente nu besteedt aan de productie 
van Gemeente TV gedeeltelijk ter beschikking gesteld worden ten behoeve van de doorontwikkeling van 
het lokale tv-kanaal. Te denken valt aan een detacheringformule. Daarmee is een ontwikkelingsfase te 
overbruggen waarin een nieuw te ontwikkelen tv kanaal nog niet in staat is voldoende middelen uit de 
markt te genereren (reclame, sponsoring). En daarmee een kip-ei probleem te voorkomen. Een dergelijke 
constructie is een mogelijke uitkomst van bovengenoemd onderzoek en besprekingen met het bestuur 
van SLOT.  
 
Nieuwe bedragen subsidie en overeenkomst doorgifte Gemeente TV: 
De per 1 januari 2011 aflopende overeenkomst dient vernieuwd te worden. Gezien de economische 
ontwikkelingen is het niet wenselijk het totale bedrag dat aan subsidie en de overeenkomst doorgifte 
gemeente tv in de jaren 2006-2010 werd uitgegeven te verhogen, behoudens een toegepaste indexatie. 
Het totale beschikbare bedrag komt daarmee op € 66.412, zie voetnoot 2.  
Wij stellen voor de subsidie aan te passen aan de mediawet, dat wil zeggen € 1,30 x 38.523 woningen 
(2009) = € 50.080. (Mogelijkerwijs is op dit bedrag in volgende jaren een indexering van toepassing, 
indien het Rijk hierop een indexering toepast.) 
Daarmee resteert € 16.332 van het oorspronkelijke totaal bedrag,  dat daarmee beschikbaar is voor een 
nieuwe overeenkomst m.b.t. doorgifte Gemeente TV.  
 
Het nieuwe subsidiebedrag wordt daarmee: € 50.080 
En de overeenkomst doorgifte Gemeente TV: € 16.332  
 
Termijn:  
De bovengenoemde ontwikkelingen: 
- de bestuurlijke vernieuwing en het professionaliseren van de organisatie 
- de programmatische doorontwikkeling van het televisie kanaal 
- het bereik en de digitale doorgifte 
vragen om een actueel beleidsplan. De onzekere situatie omtrent het voorbestaan van SLOT nopen om 
qua financiering pas op de plaats te maken voor het komend jaar. Wij hopen in de loop van 2011 een 
nieuw beleidsplan van SLOT te ontvangen aan de hand waarvan de financiële en functionele relatie 
tussen SLOT en de gemeente vorm en inhoud kan krijgen.  
 
Voetnoot 1: 

De gemeente neemt momenteel de kosten van de productie van gemeente Helmond TV voor haar 
rekening. Naast faciliteiten (studio, camera’s, vervoer, opleiding) is er ook 1 FTE full-time met gemeente 
Helmond TV bezig.  
 
Voetnoot 2: 

SLOT ontving in de jaren 2006 – 2010 jaarlijks een subsidie van € 25.417. Daarnaast heeft de gemeente 
een contractuele overeenkomst met SLOT op basis waarvan de lokale omroep de uitzendingen van 
gemeente TV doorgeeft. Dit bedrag is jaarlijks € 36.195 in de periode 2006 – 2010.  Wel is in de begroting 
op het totaalbedrag een indexatie toegepast waardoor nu in totaal € 66.412 beschikbaar is 
SLOT heeft nauwelijks andere inkomsten dan bovenstaande, alternatieve inkomstenbronnen zijn er vrijwel 
niet. 


