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Maastricht, 24 juni 2020 
 
 
Aan de gemeenteraad van Maastricht. 
 
Geachte raad, 
 
Het bestuur van de Stichting Senior Centraal, producent van het programma Good Veurein heeft 
kennisgenomen van het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders om de subsidie 
voor RTV Maastricht drastisch te verminderen. 
 
Wij willen u met klem adviseren dit niet te doen. 
Er is begrip voor de forse financiële problemen waar de gemeente op afstevent bij ongewijzigd 
beleid. 
 
Toch vinden wij dat u uw bijdrage aan de lokale Tv-zender niet moet verminderen. Het college van 
Burgemeester en Wethouders motiveert het voorstel door te wijzen op een bovenmatige 
subsidiering ten opzichte van de adviesnorm voor subsidiering van lokale omroepen. Daardoor 
ontloopt het college een inhoudelijke beoordeling van de bijdrage van de lokale omroep aan het 
sociaal en cultureel weefsel van de stad: krijgt de gemeenschap voldoende ‘waar voor zijn geld’ of is 
er sprake van een disbalans tussen kosten en opbrengsten? Als we de berichtgeving van de zender 
over de effecten van de pandemie op het leven van burgers in onze stad in ogenschouw nemen, dan 
ervaren wij dat als een waardevolle aanvulling op de berichtgeving van de regionale nieuwsmedia. 
Wij vinden het doodzonde als dergelijke berichtgeving in het gedrang komt door de forse 
bezuiniging. 
 
De tekorten die ontstaan door overschrijdingen op de uitgaven voor Wmo en Jeugdzorg zou u onzes 
inziens primair moeten verhalen op de Rijksoverheid. 
Het is immers deze overheid die u en andere gemeenten heeft opgezadeld met een uitbreiding van 
taken zonder daar voldoende financiering aan te koppelen. 
 
In het vertrouwen dat u alsnog de juiste keuzes maakt verblijven wij, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stichting Senior Centraal 

 
Rob Hupkens,  voorzitter 
Wiel Friedrichs,  penningmeester  
Jos Dols,   secretaris 
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