
 

 

 
 
 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Weert 
   Postbus 950 
   6000 AZ  Weert 
 
 
 
 
Weert,   30 april 2021    
 
Betreft:  Aanvraag subsidiering 2022 
 
Bijlage(n):  1. Begroting 2022 
   2. Jaarrekening 2020 
   3. VNG-Bureaunotitie - bedragen lokale omroepen in gemeente- 

    fonds, stand van zaken augustus 2020 
 
Geacht College, 
 
 
Hierbij dient het bestuur van de Streekomroep Weert het officiële verzoek tot subsidiering 
in bij de gemeente Weert voor het begrotingsjaar 2022. 
 
Deze subsidieaanvraag gaat vergezeld van de Begroting 2022 van onze stichting.  
Ook de Jaarrekening over 2020, waarin het bestuursverslag is opgenomen, hebben wij ter 
informatie aan uw college bijgevoegd.  
 
Voorafgaand merken wij nog op dat deze subsidie-aanvraag de wettelijk verankerde 
basis-subsidiering aangaat. Voor bijzondere en aanvullende subsidiëring zullen wij 
afzonderlijke aanvragen indienen in overleg met de gemeente Weert. 
 
Als bestuur hanteren wij het uitgangspunt van de subsidiering in het kader van de 
meerjarige afspraken die zijn gemaakt en die hun basis vinden in de landelijke normering 
in een bedrag per huishouden.  
De Mediawet legt in artikel 2.17a aan de gemeenten een zorgplicht op om lokale 
omroepen te bekostigen indien er een positief besluit is genomen door de gemeente bij de 
zendtijdtoewijzing door het Commissariaat van de Media. Dit positief besluit is door de 
raad van Weert bij de laatste verlenging van de zendmachtiging genomen. 
  
Het wettelijk subsidie wordt per gemeente berekend door het aantal huishoudens te 
vermenigvuldigen met een normbedrag per huishouden. 



 

 

Wij ramen op basis van ons ter beschikking staande informatie het aantal huishoudens 
per 1 januari 2022 op 24.000. 
 
Voor het normbedrag per huishouden baseren wij ons op de VNG – bureaunotitie 08-
2020: Bedragen voor lokale omroepen in gemeentefonds. In deze notitie worden de 
bedragen per huishouden voor de achterliggende en toekomstige jaren becijferd. 
In deze notitie wordt voor 2021 een bedrag van € 1,39 vermeld. 
Wij verhogen dit bedrag voor 2022 in verband met inflatie/accress met € 0,03 en komen 
daarmee uit op € 1,42. 
 
Onze raming van de geoormerkte gelden heeft voor 2022 de volgende uitkomst: 

a) Aantal huishoudens 2022 waarvoor Weert uitkering ontvangt (raming)    24.000 
b) Geraamd bedrag per huishouden (voor 2021 vastgesteld op € 1,39) €     1,42 
c) Subsidiebedrag 2022 (a x b)              € 34.080 

 
Wij willen voor de bepaling van het subsidiebedrag nog de suggestie doen om bij de 
vaststelling door uw college de meest recente gegevens te hanteren voor aantallen 
huishoudens en normbedrag per huishouden. In augustus 2021 zal waarschijnlijk de VNG 
de te hanteren normbedragen publiceren.  
Een tweede suggestie onzerzijds is om het subsidie-bedrag voorlopig vast te stellen en na 
afloop van het jaar op basis van de meest juiste gegevens pas definitief (nacalculatie). 
Hiermee kunnen meningsverschillen en procedures over de hoogte van onze subsidie 
vermeden worden. 
 
Tot nadere toelichting zijn wij vanzelfsprekend te allen tijde bereid. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Streekomroep Weert 
 

 
Voorzitter 




