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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellatie van de heer Bart Tommelein;

– gehoord het antwoord van Vlaams minister Ingrid Lieten;
– gelet op de toenemende marketing van steden en gemeenten die een beroep willen doen
op de geboden kansen tot zichtbare aanwezigheid in televisieprogramma’s en die daarvoor belangrijke bedragen wensen uit te trekken;
– overwegende dat:
1° de lokale besturen terecht op hun autonomie staan, ook inzake communicatie en
citymarketing;
2° alle televisiestations op zoek gaan naar alternatieve inkomstenbronnen door middel
van cofinanciering van hun programma’s;
3° het de VRT toegestaan is om, naast de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap,
andere eigen inkomsten te verwerven;
4° de Vlaamse overheid in het verleden zelf frequent extra financiering uittrok, naast
de algemene dotatie, voor specifieke programma’s op diverse televisiezenders –
waaronder de eigen openbare omroep – op het vlak van economie (met bijvoorbeeld ‘Kinderen van Dewindt’), sport, jongerenjournaals, het Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing (VLAM) enzovoort;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° de autonomie van de lokale besturen inzake citymarketing te blijven respecteren;
2° het model, waarbij de openbare omroep voor zijn financiering een beroep kan doen
op diverse publieke middelen en geldbronnen van andere dan de Vlaamse overheid,
te behouden;
3° erop toe te zien dat die praktijk er niet toe leidt dat daardoor inhoudelijke ingrepen
plaatsvinden in de betreffende programma’s;
4° dergelijke vormen van cofinanciering niet toe te staan voor informatie- en duidingsprogramma’s.
Bart CARON
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