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Amendement voor de raadsvergadering van 27 oktober 2020 
Agendapunt: 18

Onderwerp: Aanvraag aanvullende bekostiging Noordkop Centraal

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 27oktober 2020,

Overwegende dat:
Noordkop Centraal in april van dit jaar een verzoek heeft ingediend voor aanvullende 
bijdrage in de bekostiging voor 2020 en 2021;
hiermee een extra FTE kan worden gefinancierd teneinde de continuïteit te garanderen: 
dit verzoek op een deugdelijke wijze en uitgebreid is gemotiveerd: 
het college dit verzoek wijzigt in die zin dat zij voornemens is aanzienlijk minder toe te 
kennen dan waarom is verzocht,
het college niet nader onderbouwd waarom zij van oordeel is dat Noordkop Centraal met het 
de voorgestelde bijdrage in de bekostiging “de ergste druk op kan vangen”.

In aanmerking nemende dat
het boekjaar 2020 nagenoeg ten einde loopt;
het college de afwijzing althans de vermindering van het gevraagde bedrag niet of in ieder 
geval op onvoldoende wijze heeft gemotiveerd; 
de raad een onafhankelijke regionale omroep van belang vindt; 
er sprake is van een riant overschot op de begroting 2021.

Stelt ondergetekende voor om het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:

1. Een aanvullende bijdrage in de bekostiging toe te kennen aan Noordkop Centraal tot een 
maximum van 6 60.000 in 2021 en hiervoor budget in de begroting 2021 op te nemen.

2. Een aanvullende bijdrage in de bekostiging toe te kennen aan Noordkop Centraal in 2022 tot een 
maximum van C 30.000 tot aan de volgende gunning zendmachtiging voor een regionale omroep.

Toelichting
De raad is vrijwel unaniem van mening dat Noordkop Centraal een unieke rol vervult binnen de 
gemeente Schagen voor wat betreft de lokale nieuwsvoorziening. Het nieuws is actueel en lokaal 
gericht. Daarnaast verzorgt Noordkop Centraal verschillende andere programma's, waaronder een 
integrale uitzending (met extra interviews) van onze raadsvergaderingen. Deze inzet vergt veel tijd en 
mankracht die, op eenn enkele uitzondering na, nagenoeg geheel geleverd wordt door vrijwilligers. 
Een dergelijke wankele basis biedt geen garantie op continuïteit. Teneinde deze continuïteit te 
verstevigen heeft Noordkop Centraal behoefte aan een extra FTE. Dit is uitgebreid gemotiveerd maar 
door het college terzijde geschoven met de uitsluitende motivatie dat het college van oordeel is dat 
met een aanzienlijk lager bedrag “de ergste druk kan worden opvangen”. Op welke wijze het college 
dit voor zich ziet is niet duidelijk en doet als “koehandel” overkomen.
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De door Noordkop Centraal gevraagde extra bijdrage in de bekostiging voor 2020 zal dit niet meer 
gerealiseerd kunnen worden, echter wel voor 2021 (in ieder geval tot de onderhandelingen over het 
toekomstige convenant). Om deze reden wordt voorgesteld in ieder geval voor het jaar 2021 tot het 
moment van de onderhandelingen over een nieuw convenant een bedrag van max C 60.000,00 extra 
bijdrag beschikbaar te stellen teneinde Noordkop Centraal de mogelijkheid te bieden een tweede 
vaste kracht aan te trekken.


