
 

  

 

 
Geacht College, 

 

De PvdA Weert is bezorgd na het lezen van het krantenartikel in Dagblad de Limburger van 28 juli 2014, waarin 

Weert TV aangeeft oneerlijke concurrentie te ondervinden van de samenwerking tussen Weert FM en Middel 

Limburg Actueel (MLA).  

 

Laat duidelijk zijn dat de PvdA voorstander is van een zo pluriform mogelijk aanbod van lokale en regionale 

media. Dat dient echter te gebeuren met voor elke partij dezelfde spelregels. Daarnaast mag het niet zo zijn dat 

gemeentelijk subsidiegeld voor vrijwilligersorganisaties zoals Weert FM vooral bijdraagt aan de winst van een 

commerciële partij als MLA. Ook kan het niet zo zijn dat daar waar mensen gewoon een fatsoenlijk salaris 

zouden moeten krijgen zij via een omweg als vrijwilliger aan het werk worden gezet terwijl de winst naar een 

private partij gaat.  

 

De PvdA vraagt zich af of het college in deze wel in controle is. Wat dat betreft roept het kranten artikel nogal 

wat vragen op die naar onze mening moeten worden opgehelderd. 

 

1. Is er sprake in de samenwerking tussen Weert FM en MLA van oneerlijke concurrentie en 

paracommercie. Waarom wel of waarom niet en hoe wordt dit getoetst. 

2. Hoe ziet het college erop toe dat er geen subsidiegeld van Weert FM in de zakken van MLA komt. 

3. Hoe toets het college of er geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers via deze 

constructie door MLA, daar waar reguliere arbeidskrachten zouden moeten worden ingezet. Is hier 

overleg over met bijvoorbeeld het UWV of een andere op dit gebied toezicht houdende instantie. 

4. Heeft het college contact gehad met het Commissariaat van de Media dat toezicht houdt op de Media en 

bij paracommercieel gebruik van publieke omroepen bekent staat om het uitdelen van flinke boetes. 

Boetes die, wanneer ze zouden worden opgelegd het voorbestaan van Weert FM wel eens ernstig 

kunnen bedreigen. 

5. Zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente Weert als subsidiegever en Weert FM over de 

samenwerking van de streekomroep met MLA. Wanneer is dat gebeurd, wat zijn de afspraken en 

kunnen wij daar inzage in hebben. 

 

Tenslotte heeft het ons gestoord dat we in de krant moeten lezen dat de gemeente naar aanleiding van de klacht 

van Weert TV nog niet eens de moeite heeft genomen om een fatsoenlijk gesprek aan te gaan met Weert TV. Dat 

had ons niet meer dan logisch en correct geleken. Ook omdat een goed gesprek wederzijds meer duidelijkheid 

verschaft dan brieven ooit kunnen.  

 

Wij zien uw antwoorden graag schriftelijk tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van de PvdA, 

Conny Beenders 
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Weert, 28 juli 2014 

 

 

Betreft: vragen art. 40 RvO inzake Weert 

TV, Weert FM en MLA, schriftelijke 

beantwoording. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


