
GRQEN LINKS
Motie vorming streekomroep

De raad van de gemeente Doetinchem in vergadering bijeen op 8 november 2018;

gelezen de begroting 201 . ~a~
Constaterende dat:

- regionaal Media Centrum Regio 8 de gemeente Doetinchem heeft gevraagd om een extra subsidie
om zich to kunnen ontwikkelen tot een streekomroep voor de Achterhoek;

- het landelijk beleid is om to komen tot een beperkt aantal streekomroepen, maar de financiering
vanuit het Rijk hiervoor nog niet geregeld is;

- in de begroting van 2019 €100.000,- wordt gereserveerd voor Regio 8.

Overwe~ende dat:
- het college tijdens de beeldvormende raad van 25 mei 2016 heeft toegezegd met een raadsvoorstel

to komen over de lokale/regionale media-instelling;
- het college op 5 juni 2018 besloot om Regio 8 €100.000,- to betalen voor de vorming van een

streekomroep zonder de gemeenteraad hierbij to betrekken met een raadsvoorstel of to
informeren met een raadsmededeling of melding in de openbare besluitenlijst;

- er na de eerste reservering vanuit de samenleving vragen zijn gesteld over de afweging om tot de
keuze voor een streekomroep, gevormd door regio 8, to komen;

- een debat in de gemeenteraad helder maakt hoe de gemeenteraad aankijkt tegen het belang van
een streekomroep en daarmee het college helderheid kan bieden over de ruimte waarbinnen het
kan opereren;

- het college heeft laten weten bij de huidige reservering wel een raadsvoorstel to overwegen als er
een duidelijke opdracht komt vanuit de gemeenteraad.

Besluit het college op to dragen om:
- de gemeenteraad to informeren over de wettelijke kaders waarbinnen de vorming van een

streekomroep moet plaatsvinden;
- de lokale inzet voor de vorming van een streekomroep to formuleren;
- hierbij richtinggevende kaders op to stellen en aan to geven welk doel de gemeente Doetinchem

beoogt met de vorming van een streekomroep;
- minimaal bovenstaande punten op to nemen in een raadsvoorstel en deze in het eerste kwartaal

van 2019 aan to bieden aan de gemeenteraad;
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en gaat over tot de orde van de dag.
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