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Agendapunt 9: Stadsbegroting 2016-2019  

1
e
 indiener: Wendy Grutters Stadspartij De Nijmeegse Fractie  

De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen in vergadering op 11 november 2015, 

Overwegende dat; 

a) In het coalitieakkoord is opgenomen dat  

 “N1 een belangrijke voorziening is om sociale cohesie in Nijmegen te bevorderen’’.  

 de coalitie ‘’De omroep wil behouden en wil sturen op een toekomstbestendig perspectief’’  

 Het college onderzoek zal gaan doen naar de meest haalbare toekomstvariant lokaal danwel regionaal 
(Regionaal Mediacentrum).  

b) Een regionale samenwerking past in het gemeentelijke beleid van MGR en verdere efficiency door samenwerking 
met buurgemeenten. 

c) Het wenselijk is om in Nijmegen een onafhankelijke regionale zender te behouden. 
d) Er door het college budget gereserveerd was voor N1 tot 20 oktober 2015 
e) Dit budget nog niet besteed is 

 
Constaterende dat; 

a) N1 een diepgewortelde organisatie is in het Nijmeegse 
b) N1 sinds medio 2014 met een nieuw bestuur een goede start heeft gemaakt met de herstructurering van de 

organisatie. Resulterend in oa. een recentelijk klein nieuw team van professionele krachten met in korte tijd een 
zichtbare kwaliteitsverbetering. 

c) Dit team sober doch professioneel is opgebouwd en maar liefst 130 vrijwilligers aanstuurt en jongeren een kans 
geeft om het vak te leren. 

d) Het N1 de afgelopen maanden nog niet gelukt is om de achtergebleven inkomsten in te halen 
en dat N1 mede hierdoor afstevent op een faillissement op korte termijn 

e) Het college onvoldoende vertrouwen heeft dat N1 er de komende tijd in zal slagen om structureel voldoende 
inkomsten te behalen; 

f) Bij een toekomstige inzet voor een mogelijk regionaal mediacentrum niet alleen de kennis en kunde maar de 
grote mate van vrijwillige inzet en betrokkenheid van 130 Nijmegenaren van N1 behouden moet blijven 

g) N1 financieel met deze ondersteuning waartoe deze motie oproept oa. de komende maanden de kans krijgt om 
te overleven zodat men aansluiting kan zoeken bij het nog te vormen Regionaal Mediacentrum; 

h) De raad op dit moment geen extra structurele middelen ter beschikking zal stellen boven de extra subsidie 
waartoe deze motie oproept;  
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Roept het college op om; 

1.  N1 in 2015 te steunen met een bijdrage van € 85.000  en in 2016 met € 50.000 om faillissement te voorkomen 

en hen de kans te geven aansluiting te zoeken bij het op te richten regionaal mediacentrum en dit te dekken uit 

de voormalige reservering voor N1 binnen het programma Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing. 

 

2. Duidelijk een scenario op te stellen met daarin visie, randvoorwaarden en criteria dat minimaal bevat:  

a) Vorming van een Regionaal Media Centrum, nadrukkelijk gericht op het Rijk van Nijmegen, als beoogd 

in het coalitie akkoord. 

b) Een prominente rol voor jongeren en Nijmeegse wijken en Nijmeegse sport. 

c) Aandacht voor de rol van lokale media in de gemeentelijke communicatie. 

d) De financiële consequenties  

 

3. Voor de zomernota, uiterlijk vóór 1 mei 2016, hiervan een notitie aan de raad op te stellen waarmee de raad een 

toekomstige subsidiebijdrage kan toetsen. 

 

4. Om op korte termijn prestatieafspraken te maken met N1. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,   

    

DNF: SP: GroenLinks: PvdA:  VSP: 
 
 
 
 
 
 
 

    

CDA:  D66: VVD: Liberaal Nijmegen: Gewoon Nijmegen: 
 
 
 
 

    

  


