
                    
 

 

Vragen ex. artikel 45 van het regelement van orde van de gemeenteraad. 

Schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht Schreeuwen, kleineren en grensoverschrijdend 

gedrag: oud-stagiairs spreken van onveilige werksituatie bij lokale omroep Zwolle (RTV Oost, 10 

augustus 2022). 

 

Zwolle, 10 augustus 2022 

 

Geacht College van burgemeester & wethouders, 

De fracties van de Zwolse VVD, PvdA en D66 schrikken van de berichtgeving over de 

werkomgeving voor stagiairs bij de lokale Zwolse omroep. Een inspirerende en veilige 

werkomgeving is immers essentieel in je professionele ontwikkeling. De gemeenteraad adviseert 

officieel over welke organisatie een licentie krijgt en zou daarom altijd actief geïnformeerd moeten 

worden over belangrijke ontwikkelingen binnen de lokale publieke media-instelling. VVD, PvdA en 

D66 willen daarom dat informatie actief gedeeld wordt met de raad en dat de veilige werkomgeving 

mee wordt genomen in de aankomende evaluatie.  

 

Dat brengt de fracties tot de volgende vragen: 

1. Heeft de wethouder kennis genomen van het artikel Schreeuwen, kleineren en 

grensoverschrijdend gedrag: oud-stagiairs spreken van onveilige werksituatie bij lokale 

omroep Zwolle, en wat is de reactie van de wethouder op de geschetste situatie? 

2. Wanneer was de wethouder op de hoogte van de verhalen over de situatie bij RTV Focus? 

3. Welke stappen heeft de wethouder ondernomen naar aanleiding van die berichten? 

4. Waarom heeft de wethouder besloten om de gemeenteraad niet te informeren over de 

berichten over de werkomgeving bij RTV Focus? En kan zij de brief naar waar verwezen 

wordt in het betreffende artikel, toesturen aan de raad? 

5. Heeft Zwolle een (opdrachtgever)relatie met RTV Focus waarin zij in opdracht van de 

gemeenten uitzendingen verzorgen of bijeenkomsten registreren? 

6. Kan in de aankomende evaluatie specifieke aandacht komen voor de veilige werkomgeving 

voor stagiairs en andere werknemers of vrijwilligers? 

7. Wat is de reactie van het Commissariaat van de Media op de toegestuurde informatie?  

8. Kan de wethouder toezeggen de raad actief bij ontwikkelingen op dit onderwerp te 

informeren?  
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