
 

 

 

Amendement 
 

Onderwerp: Versterken Lokale Media 
  
 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 4 en 5 november 2020 
 
 

Overwegende dat: 
 

- er een bedrag van 60.000,- euro beschikbaar is voor de versterking van de Lokale 
Media. 

- deze subsidie bedoeld is om te komen tot een toekomstbestendig medialandschap in 
het Weerterland dat voor elke inwoner zonder extra kosten vanuit ‘elk kanaal’ 
bereikbaar is. 

- er een groot aanbod ligt van diverse mediakanalen echter dat een eigen StreekTV 
ontbreekt en ook node gemist wordt. 

- de oudere bevolking dit al meerdere jaren aangeeft maar dat ook onderzoek uitwijst 
(zie Nota) dat met name ouderen veelal kijken naar lokale televisie met betrouwbare 
informatie over wat speelt in Weert en omstreken. 

- Weert met WeertFM een eigen Streekomroep heeft die echter niet eigenstandig kan 
komen tot een regelmatige Weerter televisieuitzending van goede kwaliteit en 
derhalve ook niet geheel voldoet aan de mediawet. 

- Publiek/private samenwerking, waarbij fusie niet noodzakelijk is, een kans is om te 
komen tot een StreekTV die voor alle doelgroepen toegankelijk is en die 
samenwerking ook overal in den lande toegepast wordt (Zie: Oss, Twente, 
Leudal/Maasgouw). 

- in Weert meerdere partijen al eerder aangegeven en bewezen hebben een kwalitatief 
goede tv-uitzending te kunnen maken. 

Van mening zijnde dat: 
om te komen tot samenwerking met de insteek een hernieuwde kwalitatief goede, 
onafhankelijke en regelmatige Streek TV, de randvoorwaarden in het voorstel moeten 
worden opgenomen, waarbij de huidige randvoorwaarden gewijzigd dienen te worden en 
de nota en de subsidieregeling dientengevolge aangepast moeten worden. 

 
 

Verandert beslispunt 1 van het Raadsvoorstel als volgt: 
1. De nota ”Lokale Media” met de daarin genoemde richtinggevende kaders vast te 

stellen en de volgende randvoorwaarden vast te stellen: 
“Goede ideeën moeten aan de volgende randvoorwaarden voldoen: 

1. Het project of de activiteit moet bijdragen aan publiek/private samenwerking 
tussen de Weerter mediapartners: uit de projectaanvraag moet duidelijk worden op 
welke manier tenminste 2 Weerter partijen met elkaar samenwerken. 
2. Uit de projectaanvraag moet blijken op welke aantoonbare nieuwe manier de 
kwaliteit van de lokale verslaglegging over het Weerter land bevorderd wordt met als 



doel te komen tot een wekelijkse voor ieder toegankelijke Streek TV met kwaliteit die 
vanuit elk kanaal bereikbaar is. 
3. Om de onafhankelijkheid en de inhoudelijke kwaliteit te borgen moet deze 
Streek TV voldoen aan de  in de Mediawet vastgelegde LTMA (Lokaal toereikend 
Media-Aanbod, zie Nota Hoofdstuk IV) waarbij men gericht is op de directe leefwereld 
van de kijker.” 

 
En draagt het college op de Nota Lokale Media en de concept Subsidieregeling Lokale 
Media als gevolg van bovenstaande wijziging aan te passen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

Namens de fractie Weert Lokaal,   de fractie DUS Weert,  de fractie VVD, 
Carla Jacobs - Verstappen             Rob van Dooren           Joost Wiezer 
 
 
 
 

 

 


