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Geachte heer, mevrouw 

Op 3 september 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over Brief 
Stichting Meeromroep. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag f; 
De fractie van Forza! wil graag meer weten over de kosten kostende meditiation en de 
afvloeiingsregeling. 

Antwoord: de kosten van ondersteuning van Meeromroep in de mediation en de 
ontslagprocedure waren in totaal € 38.000,-. 

Vraag 2: 

Ook wil Forza! exact weten hoe de afvloeiingsregeling er uit ziet. 

Vraag 3: 
Heeft de wethouder hiermee ingestemd of wat is anders zijn mening over het besteden van 
gemeenschapsgeld aan andere doelen dan waar het voor bestemd is. 

Antwoord 2 & 3: Stichting Meeromroep is een zelfstandige stichting. De gemeente treedt niet 
in interne vraagstukken van dagelijkse leiding, bedrijfsvoering en/of personele aangelegen
heden van organisaties. 
De suggestie dat Meeromroep in de afgelopen drie jaar, bij de poging om zich te ontwikkelen 
tot een volwaardige omroep inclusief een televisieafdeling, gemeenschapsgeld aan andere 
doelen dan waar het voor bestemd is zou hebben besteed, delen wij niet. Op basis van een 
eerste analyse van de door Meeromroep aangeleverde gegevens, omtrent de oorspronke
lijke planvorming en de daadwerkelijke verdeling van de middelen op de beoogde 
investeringsposten en exploitatielasten, blijkt dat deze in hoofdlijnen conform plan zijn 
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ingezet. Om alle twijfel hieromtrent weg te nemen laten wij de gegevens nader toetsen door 
de concerncontroller. 

Vraag 4: 
De fractie van Forza! wil graag weten wat de prognose voor deze (reclame-) inkomsten van 
de Stichting was en hoeveel er daadwerkelijk is binnen gekomen in resp. 2010-2011-2012. 

Antwoord: voor de ontwikkelingsjaren 2010 t/m 2012 waren door Meeromroep de volgende 
eigen inkomsten begroot: 

2010 2011 2012 
Verwachte inkomsten 78.795 80.753 107.753 

Uiteindelijk zijn door Meeromroep de volgende bedragen gerealiseerd: 

2010 2011 2012 
Totaal gerealiseerd 36.202 28.798 57.435 

Vraag 5: 
De fractie van Forza! wil graag weten wat precies de bevindingen waren van het nieuwe 
bestuur. 

Antwoord: het nieuwe bestuur heeft bij aantreden direct aandacht gegeven aan de 
continuïteit in de dagelijkse aansturing en snel verslechterende liquiditeitspositie van de 
organisatie. Conform aanwijzing van de gemeente heeft het nieuwe bestuur op 15 oktober 
j.l. een concrete visie en een nieuw bedrijfsplan op basis van een sluitende begroting 2014 
gepresenteerd. Deze plannen worden op dit moment door de gemeente op hun 
haalbaarheid getoetst. 
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Vraag 6: 
Ook wil de factie weten of het 'oude' bestuur valt aan te rekenen dat zij kennelijk verkeerde 
informatie aan de gemeente heeft gegeven ten behoeve van een subsidieaanvraag. 
En als dat zo is, welke consequenties kan dit dan hebben? 

Antwoord: wij delen niet de kennelijke conclusie van de vraagstellers dat de door het oude 
bestuur aangeleverde informatie omtrent de subsidieaanvraag kan worden aangemerkt als 
het (bewust) geven van verkeerde informatie. 

Vraag 7: 
Forza! hecht er veel waarde aan dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven aan alle 
subsidie-aanvragers dat gesjoemel met subsidie aanvragen vergaande gevolgen kan 
hebben. Wij gaan er vanuit dat het college dat met Forza! eens is. 

Antwoord: indien een organisatie niet voldoet aan de subsidievereisten neemt de gemeente 
hierop adequate actie. 

Vraag 8: 
Onze fractie wil graag weten of deze directeur een salaris/vergoeding ontvangt en hoeveel 
dat is? 

Antwoord: het salaris van de directeur van Meeromroep past binnen het door de raad 
vastgestelde subsidiebeleidskader. 

Vraag 9: 
Onze fractie is benieuwd waarop de wethouder dit vertrouwen baseert. 

Antwoord: Onze formulering dat "de recente bestuurswisseling een positieve wending 
betekent voor de toekomstkansen van Meeromroep" is met name gebaseerd op onze 
waarneming dat dit nieuwe bestuur blijkt geeft van realiteitszin waar het gaat om de concrete 
mogelijkheden en onmogelijkheden van Meeromroep. Zoals hierboven reeds aangegeven 
wordt op dit moment beoordeeld of dit beeld zich ook heeft vertaald in het nieuwe 
beleidsplan 2014. 

Vraag 10: 

Had de wethouder dan ook niet het volste vertrouwen in het vorige bestuur? 

Antwoord: ja. 
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Vraag 11: 
Betrouwbare gegevens over de luister- en kijkdichtheid kunnen niet gegeven worden. Voor 
Forza! zijn dit soort cijfers wel essentieel. Onze fractie wil dan ook graag van de wethouder 
weten of hij dat met ons eens is. 

Antwoord: wij zijn het met de vraagstellers eens dat betrouwbare cijfers over luister- en 
kijkdichtheid essentieel zijn voor elke omroeporganisatie. Het is aan Meeromroep om zelf 
betrouwbare onderzoeksgegevens hiervoor te leveren, daar de bestaande nationale kijk- en 
luistercijfers te grofmazig zijn om een lokaal betrouwbaar beeld te kunnen geven. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeéster en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
e aecret a is, de buraemeester, 

drs. CM^rSrugman 
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