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Onderwerp
Subsidie 2017 Stichting Streekomroep Weert.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2OL7 en het jaarverslag 2OI7;
2. De subsidie 2017 definitief vast te stellen op € 38.604,08 conform bijgevoegde

conceptbeschikking;
3. In afwijking van de verordening af te zien van een accountantsverklaring en in

plaats daarvan de samenstellingsverklaring van de accountant te accepteren.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Streekomroep Weert heeft de jaarrekening 2Ol7 en het
jaarverslag 2077 aangeboden. De jaarrekening 2Ot7 en het jaarverslag 2Ot7 zijn als
bijlage toegevoegd.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 2Ol7

Argumenten
1.1 De stichting voldoet aan de prestatieafspraken en verptichtingen. Deze zijn uitgewerkt
in het jaarverslag en de jaarrekening.

Met Stichting Streekomroep zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt:
. Streekomroep Weert is de publieke lokale omroep voor de regio Weert en

Nederweert (Weerterland). De omroep houdt zich bezig met radio (Weert FM) en
tv (MLlTV). ML1TV is een samenwerking tussen Streekomroep Weert en Delite in
samenwerking met diverse partners uit het Weerterland waaronder
WeertDeGekste en Nederweert24.

1.2 Het iaarverslag 2077 geeft een goede inhoudelijke verstaglegging over het jaar 2017,

Het jaarverslag 2Ot7 geeft geen aanleiding tot opmerkingen
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1.3 De jaarrekening 2017 geeft een goede financiële verslaglegging over het jaar 2017

De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
samenstellingsverklaring. Hiermee kunnen wij conform de richtlijnen van het
Commissariaat voor de Media instemmen.

Het bereik van de zendmachtiging van de Streekomroep omvat de gemeente Weert en de
gemeente Nederweert. Voor wat betreft de in de Mediawet verplicht gestelde
overheidsbijdrage voldoen zowel de gemeente Weert als Nederweert aan de richtlijnen.
De streekomroep is gehuisvest in Weert. In de subsidiëring draagt de gemeente Weert de
huurkosten. Voor de situatie in de toekomst is het overleg tussen de gemeenten Weert en
Nederweert met de Streekomroep geïntensiveerd. Doel hiervan is te bezien hoe de
Streekomroep toekomstbestendig kan blijven, in het licht van de noodzakelijke opschaling
(Mediawet) en de daarbij horende professionalisering.
Door de Streekomroep is een nieuwe voorziening gevormd van € 6.400,- voor de
herinrichting van het gebouw. Hiermee kunnen we instemmen. Het positief resultaat over
2OL7 ad € 596,- is toegevoegd aan de algemene reserve.

2.1 De jaarrekening 2017 geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen.

3. 7 Voorschriften verordeni ng
De streekomroep WeertFM is een vrijwilligersorganisatie welke is ondergebracht in de
Verordening voor professionele instellingen. Conform deze verordening (art. 1b en art. 13

lid 2b) dient een professionele instelling een onafhankelijke accountantsverklaring te
overleggen.
Met de streekomroep WeertFM wordt momenteel, gezamenlijk met de gemeente
Nederweert, overleg gevoerd over mogelijkheden tot professionalisering. Aangezien het
professionaliseringstraject nog in de beginfase verkeerd, wordt voorgesteld om in
afwijking met hetgeen gesteld is in de verordening, in te stemmen met de
samenstellingsverklaring van de accountant, welke bij het jaarverslag gevoegd is.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen. De subsidievaststelling is gelijk aan het voorschot
van € 38.604,08.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde stukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Streekomroep Weert voldoet aan de geldende verplichtingen uit de 'Algemene wet
bestuursrecht' en de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2OI7'.

Comm unicatie/ participatie
Het bestuur van 'stichting Streekomroep Weert' d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking
op de hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
Niet van toepassing
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Bijlagen:
Conceptbeschi kki ng su bsid ievaststelli ng 20 17
Jaarrekening 2077
Jaarverslag 2017

Pagina 3


