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Publiekssamenvatting 
Noordkop Centraal vraagt extra subsidie om de continuïteit van de nieuwsvoorziening te kunnen 

waarborgen. 

 

 

Voorgesteld besluit 
In afwachting van de nieuwe zendmachtiging in 2022 Noordkop Centraal tegemoet komen met een 

extra subsidie van € 15.000 in 2020 en € 30.000 in 2021. 

De extra subsidie voor 2020 te dekken uit de nog beschikbare middelen binnen de huidige begroting 

2020 en voor 2021 de extra subsidie meenemen bij de behandeling van de begroting 2021. 

 

 

Aanleiding 
De aanleiding is de aanvraag voor een extra subsidie van € 60.000 per jaar voor het aanstellen van 

een medewerker. 

 

Belang 
Het is in het belang van de samenleving en democratie dat media voldoende middelen hebben om 

te kunnen voorzien in het onafhankelijk en objectief kunnen brengen van nieuws. 

De Mediawet schrijft voor dat een door de gemeenteraad goedgekeurde lokale publieke 

nieuwsorganisatie financieel wordt ondersteund. 

 

Centrale vraag 
Stellen wij, naast de bestaande subsidie van € 90.101 per jaar, extra financiële middelen beschikbaar 

aan Noordkop Centraal voor het aantrekken van personeel? 

 

Beoogd effect voor samenleving 
Het doel van Noordkop Centraal is een onafhankelijk lokaal nieuwsmedium voor de inwoners van 

gemeente Schagen te zijn, waar de inwoner kosteloos, zonder abonnement, gebruik van kan maken. 

 

Kader 
• Algemene Subsidieverordening Schagen 2018 

• Algemene Wet Bestuursrecht 

• Mediawet 

• Convenant lokale publieke media 2017-2021 tussen Noordkop Centraal en gemeente Schagen 

 

Argumentatie 
Noordkop Centraal vraagt extra subsidie aan van € 60.000 per jaar. Het college stelt voor om voor 
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2020 € 15.000 extra toe te kennen en voor 2021 € 30.000. Daarmee kan Noordkop Centraal naar 

verwachting de ergste druk opvangen.  

Noordkop Centraal ontvangt op dit moment € 90.101 per jaar. De gemeente ontvangt € 29.958 van 

het Rijk ter financiering van publieke mediavoorzieningen en betaalt € 63.143 uit eigen middelen. In 

2021 moet Noordkop Centraal een nieuwe licentie aanvragen, in 2022 moeten ook de lokale 

mediavoorzieningen in Hollands Kroon en Den Helder dat doen. In 2022 kan onderzocht worden of 

een gezamenlijke mediavoorziening mogelijk is en kan een op die situatie afgestemde nieuwe 

subsidiebijdrage worden berekend. 

 

Argumenten om voor dit voorstel te besluiten 

• In het huidige convenant zijn afspraken gemaakt binnen de nu geldende subsidie en is 

afgesproken dat Noordkop Centraal de raadsvergaderingen om de 6 weken live uitzendt, 

(pers)gesprekken voert met bestuurders, raadsleden en inwoners. 

• Wekelijks heeft Noordkop Centraal de dag na de collegevergadering een persgesprek met de 

betreffende bestuurders. 

• Noordkop Centraal interviewt raadsleden na raadsvergaderingen. 

• Noordkop Centraal organiseert gesprekken “op de bank” en “Met de deur open” zowel voor 

inwoners van Schagen als raadsleden. 

 

Argumenten om tegen dit voorstel te besluiten 
• Op grond van benchmark en regiobreed gezien kan binnen de huidige subsidie van € 90.101 de 

gevraagde dienst in het convenant geleverd worden. 

• Inwoners en adverteerders stappen over naar andere kanalen, waardoor de meerwaarde van 

deze nieuwszender voor de gemeente minder interessant wordt. (zie ook recent onderzoek van 

I&O naar bereik van communicatiekanalen, pag. 3).Nieuws is via sociale media actueler, 

makkelijker te delen en leent zich voor laagdrempelige interactie. 

• NHD.nl is qua nieuws voor de gemeente sneller actueel dan bij Noordkop Centraal. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Gemeenten hebben een bekostigingsplicht voor de lokale publieke omroepen op basis van de 

Mediawet, artikel 2.170b. Het bedrag in het Gemeentefonds is omgerekend € 1,32 per huishouden in 

2020. Bekend is echter dat dit altijd al ontoereikend is voor een professioneel aangestuurde omroep 

die op diverse kanalen (radio, tv, internet, sociale media) activiteiten verzorgt. Een aanvullende 

bijdrage wordt door gemeenten verstrekt op basis van gemeentelijk beleid. De gemeentelijke 

bijdrage verschilt per gemeente. 

Noordkop Centraal levert voor de inwoners kosteloos relevante informatie over de gemeente en over 

wat er in Schagen en omstreken gebeurt. 

 

Financiële consequenties 
• Voor de extra subsidie in 2020 is ruimte op enkele de posten in de huidige begroting. Voor 2020 

hoeft daarom geen extra budget geraamd te worden. 

• De extra subsidie in 2021 van € 30.000 dient meegenomen te worden in de 

begrotingsbehandeling. 

 

Communicatie van het besluit 
Het besluit van de raad wordt bekendgemaakt aan het bestuur van Noordkop Centraal. 

 

Realisatie van het besluit 
Er vloeien geen extra werkzaamheden voort uit dit besluit. 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 
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gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Meegezonden bijlagen: 

- Aanvraag Noordkop Centraal 

- Bijlage aanvullende info kijk- en luisteronderzoek I&O aug 2020 

 


