
Offerte 2021-2024 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sport, cultuur en recreatie 

  Sport 

  Cultuur 

  Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

 
    

 
 

 

Onderwerp:  

Extra subsidie DTV Uden 

 

Betreft :Fcl/Ecl 40560001/42138 

 

 

Incidenteel  

 

 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2021 2022 2023 2024 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 77 -  -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 77 -  -  -  

-  

Algemene toelichting 
DTV Uden heeft de afgelopen twee jaar hard aan de 

weg getimmerd als lokale omroep voor Uden. De 



afgelopen twee jaar (2019 en 2020) heeft DTV extra 

subsidie van de gemeenteraad gekregen. Voorwaarde 

hiervoor is het uitvoeren van een kijk- en 

luisteronderzoek. Deze is in december 2019 

uitgevoerd en begin mei 2020 zijn de resultaten 

hiervan gepresenteerd aan de gemeenteraad 

(commissie Samenleving & Bestuur). Tijdens deze 

presentatie heeft de directeur van DTV aangegeven dat 

de financiële situatie een zorg blijft.  

DTV ontvangt ieder jaar een wettelijke bekostiging. Dit 

bedrag zal in 2021 circa € 23.000,- zijn.  

Het college stelt voor om in 2021 incidenteel geld 

beschikbaar te stellen aan DTV zodat het totale bedrag 

dat DTV ontvangt uit komt op €100.000,-. Dit bedrag 

is gelijk aan de jaren 2019 en 2020.  

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

DTV-Uden is de publieke omroep voor Uden. Als 

onafhankelijke media-professionals wil men midden 

in de samenleving staan en weten we wat er speelt. 

DTV-Uden brengt relevant nieuws uit de directe 

leefomgeving van en naar de inwoners van Uden, 

Volkel en Odiliapeel. DTV-Uden is in staat om groter 

nieuws betrouwbaar naar lokale relevantie te vertalen. 

Daarmee denkt men de beste informatiebron voor al 

het nieuws uit Uden en de regio te zijn, waardoor de 

inwoners geïnformeerd zijn over en betrokken zijn bij 

 

 

 


