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Geachte mevrouw Verhoef, 
 

 

Naar aanleiding van uw brief  van 10 februari 2020 waarin u onze gemeenteraad verzoekt 
een advies uit te brengen over de aanwijzing van de stichting Regionaal Mediacentrum 
REGIO8 (hierna: REGIO8) als lokale publieke media-instelling voor de gemeente 
Doetinchem in de  aansluitende periode 2020-2025.  
 
Delen wij u mede dat de gemeenteraad van Doetinchem op 28 januari 2021 heeft besloten 
aan u een positief advies uit te brengen over de aanwijzing van de stichting Regionaal 
Mediacentrum REGIO8 als lokale publieke media instelling in de gemeente Doetinchem 
voor de periode 2021-2025. 
 
Behalve de door u gestelde voorwaarden aan de kandidaat lokale media-instelling voor de 
toewijzing van de zendmachtiging aan REGIO8 vereist de gemeente Doetinchem een 
sluitende begroting van REGIO8. In haar begroting voor 2021 heeft REGIO8 een extra 
subsidie ter hoogte van € 40.000,- van de gemeente Doetinchem opgenomen. De 
wettelijke subsidie op basis van de Mediawet bedraagt echter € 33.000,-. Deze extra 
subsidie was door de gemeente Doetinchem niet begroot. REGIO8 beschikte derhalve niet 
over een sluitende begroting voor 2021 en voldeed daarmee niet aan deze, door de 
gemeente Doetinchem, gestelde voorwaarde.  
Op 5 november 2020 heeft onze gemeenteraad echter besloten om in de begroting 2021  
€ 40.000,- toe te voegen aan de jaarlijkse wettelijke bijdrage. 
Met u en REGIO8 is overleg geweest en overeenstemming bereikt over het later afgeven 
van ons advies en het voortzetten van de uitzendingen door REGIO8 tot er duidelijkheid is 
over de zendtijdtoewijzing.  
 
Het raadsbesluit, samen met het raadsvoorstel en de notulen van de raadsvergadering zijn 
als bijlagen toegevoegd. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
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