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Regeling doorbetaling vergoeding lokale opslag omroepbijdragen aan RTZL
Geconsolideerde tekst van de regelingOnderwerp:Doorbetaling van de ontvangenvergoeding Lokale
OpslagOmroepbijdragen in verband met deafschaffing van de omroepbijdragen per 1januari 2000.
De raad der gemeente Zederik;
De Raad der gemeente Zederik;
overwegende, dat door het afschaffen van de omroepbijdragen per 1 januari 2000 ookde mogelijkheid
tot het op grond van de "Verordening Lokale Radio-Opslag" heffen vaneen lokale opslag omroepbijdrage
is komen te vervallen;
dat jaarlijks ter compensatie hiervoor in de algemene uitkering van het gemeentefondseen vergoeding
is opgenomen;
dat het bedrag van de lokale opslag was bedoeld ter doorbetaling aan de lokale omroepvoor het continueren van haar activiteiten;
dat RTZL te Leerdam een zendmachtiging heeft voor het grondgebied van de gemeenteZederik en deze
omroep een belangrijke informatievoorziening betekent voor het lokalemaatschappelijke en culturele
leven;
dat het daarom wenselijk, zinvol en nuttig is ingaande 2000 de (te) ontvangenvergoeding via de algemene uitkering van het gemeentefonds is door te betalen aan delokale omroep (voor dit moment RTZL
te Leerdam) onder daaraan te stellenvoorwaarden;
dat de "Verordening Lokale Radio-Opslag" dient te worden ingetrokken;
gelet op het daartoe door de commissie Bestuur en Cultuur (I) uitgebrachte advies van 8mei 2000;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2000;
gelet op het bepaalde in de gemeentewet;
besluit:
De "Verordening Lokale Radio-Opslag", vastgesteld bij raadsbesluit van 29 maart1999, in te trekken;
a.
De voor het jaar 2000 en volgende jaren de via de algemene uitkering van hetgemeentefonds (te)
b.
ontvangen vergoeding in verband met afschaffing van deomroepbijdragen - en dus ook van de
lokale opslag - door te betalen aan dezendgemachtigde voor het grondgebied van de gemeente
Zederik (voor ditmoment de RTZL te Leerdam);
Voor 2000 aan RTZL te Leerdam een voorlopig bedrag door te betalen van ƒ6.986,00 en hiervoor
c.
de in de algemene uitkering van het gemeentefondsopgenomen vergoeding aan te wenden. Een
mogelijke verrekening zalplaatsvinden na de definitieve vaststelling van de algemene uitkering
uit hetgemeentefonds;
Vanaf 2001 het verhoogde bedrag van de algemene uitkering uit hetgemeentefonds als het bedrag
d.
van de geraamde doorbetaling op te nemen in degemeentebegroting;
Aan de doorbetaling van de vergoeding de volgende voorwaarden te verbinden:- het bezitten van
e.
een zendmachtiging voor het grondgebied van degemeente, afgegeven door het Commissariaat
voor de Media;- het naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders opeen
juiste wijze vervullen van de met gebruikmaking van de zendmachtigingbedoelde activiteiten;het jaarlijks overleggen van de begroting (vóór 1 januari) en de rekening(vóór 1 juli);
De gemeentebegroting, dienstjaar 2000, dienovereenkomstig te wijzigen.
f.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk
Aldus vastgesteld in de openbarevergadering van de raad van degemeente Zederik, gehouden op
28augustus 2000.De secretaris,
De voorzitter,
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