Offerte 2019-2022
PROGRAMMA

Veiligheid
Verkeer en vervoer
Economie
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal domein
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedrijfsvoering
Bestuur en dienstverlening

Onderwerp:

Aanvullend budget DTV-Uden

Externe offerte:
Betreft :Fcl/Ecl 40560001 / 42138

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn
-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten (afschrijving)

-

-

-

-

Kapitaallasten (rente 1,5%)

-

-

-

-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten

50

50

Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden
Te dekken

-

-

50

50

-

-

-

-

DTV heeft Skyline overgenomen. Inmiddels is men
onder de naam DTV-Uden verder gegaan. De SLOVU
blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van DTV.
SLOVU (DTV-Uden) heeft een aanvraag ingediend bij
het Commissariaat voor de Media om opnieuw voor
vijf jaar benoemd te worden tot publieke mediainstelling voor de gemeente Uden.
De visie van SLOVU (DTV-Uden) op ontwikkelingen in
de regiojournalistiek, veranderend mediagebruik, de
rol en wettelijke taken van de publieke lokale omroep
is voor Uden concreet gemaakt voor de komende vijf
jaar in een beleidsplan.
De gemeenteraad is geïnformeerd over de
veranderingen binnen de organisatie (DTV). Inmiddels
zijn voortvloeiend uit de intensieve samenwerking
Algemene toelichting

met de publieke omroep van Oss en Bernheze de
eerste stappen gezet. Belangrijkste doelen van deze
samenwerking zijn kostenbesparingen en
opbrengstenvergroting door verbetering van de
kwaliteit. Hoewel de eerste resultaten op al deze
doelstellingen positief zijn, is duidelijk dat de
financiële situatie van de omroep zeer zorgwekkend
is. Duidelijk is dat op geen enkele wijze een sluitende
exploitatie kan worden verkregen met de huidige
publieke bekostiging; ook niet als de omroep als
volledige vrijwilligersorganisatie verder zou gaan.
Het college stelt voor 2 jaar incidenteel geld
beschikbaar te stellen. In die periode kan de raad van
Uden zich een mening vormen over eventuele
voortzetting aan de hand van vooraf geformuleerde
doelstellingen.
DTV-Uden is de publieke omroep voor Uden. Als
onafhankelijke media-professionals wil men midden
in de samenleving staan en weten we wat er speelt.
DTV-Uden brengt relevant nieuws uit de directe

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

leefomgeving van en naar de inwoners van Uden,
Volkel en Odiliapeel. DTV-Uden is in staat om groter
nieuws betrouwbaar naar lokale relevantie te vertalen.
Daarmee denkt men de beste informatiebron voor al
het nieuws uit Uden en de regio te zijn, waardoor de
inwoners geïnformeerd zijn over en betrokken zijn bij

hun leefomgeving.

