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Door de verkoop van het pand aan Stichting Anadolu Moskee door de Gemeente Waddinxveen is de 

RTW in een financieel probleem gekomen. Ook de toekomst visie betreffende huisvesting is onzeker 

daar een huurcontract van 1 jaar maar mogelijk was. Doordat de huur fors is gestegen zijn 

noodzakelijke zaken achterwege gebleven. In eerste instantie werd er hard gewerkt aan een consept 

met een totaal media aanbod. Door gebrek aan financiele middelen is dit op een laag pitje komen 

staan. Op beperkt niveau wordt er nog wel gewerkt aan video uitzendingen via facebook en You 

Tube. Het streven is om het video uitzenden te realiseren middels  een eigen kanaal via de website. 

In 2016 heeft bij  RTW een uitbreiding van het aantal programma’s plaatsgevonden. Vooral 

informatieve programma’s over verzorging, plaatselijk nieuws en culturele gebeurtenissen zijn ruim 

aan bod gekomen. Het aantal medewerkers is gestegen naar 55. Met beperkte middelen en met veel 

inzet van de medewerkers is het interieur opgeknapt, nieuw in de verf, andere vloerbedekking en 

ander meubilair, geschonken door een bedrijf. Ook het verplaatsen van de antenne inrichting heeft 

de nodige facilitaire en financiele consequenties. Door het opzeggen van de overeenkomst 

betreffende plaatsing van de mast en antennes door de VVE van de Tollensflat is een locatie 

gevonden op de Petteflat 1 met medewerking van Woonpartners. Dit heeft grote gevolgen gehad op 

de financiele reserves en ook de reparatie  van de schade aan de liftschacht van de Tollensflat welke 

ontstaan is door de bevestiging van de mast aan de liftschacht gedurende 20 jaar heeft veel inzet van 

de medewerkers gevraagd. De voorstellen van de NLPO en de Olon betreffende samengaan, 

samenwerking en fusie van Lokale publieke omroepen heeft gezorgd voor vele gesprekken met 

diverse organisaties en instanties. Uit deze gesprekken is een samenwerking  tot stand gekomen om 

op sport gebied te gaan samenwerken met Gouda,Bodegraven en Alphen.  Er is veel tijd gestoken in 

het verbeteren van de programma’s en ook de programmaraad heeft met zijn adviesen verbetering 

van de programma’s teweeg gebracht. De lokatie uitzendingen zijn geminimaliseerd door 

onvoldoende technische apparatuur, dit door het gebrek aan financiele middelen. Er is een 

commissie benoemd welke zich gaat inzetten om financieen te genereren . In middels is de 

commissie hard aan het werk om de nodige middelen binnen te brengen. Er zijn afspraken gemaakt 

om verder te praten met Gouwestad, Bodegraven en Alphen met betrekking tot samenwerking. De 

opstelling van de VVE Tollensflat met betrekking tot de schade aan de flat lift schacht heeft veel 

inpact gehad op het bestuur, de zeer hoge kosten welke door de VVE in rekening is gebracht heeft 

voor veel problemen gezorgd, € 14.700. Een door hen aangestelde advocaat  heeft veel werk 

veroorzaakt. Uiteindelijk is na veel overleg overeengekomen een reparatie bedrag van € 1700,- In zijn 

geheel is 2016 een jaar met veel problemen, welke veel inzet van bestuur hebben gevraagd. Het 

bestuur ziet voor de toekomst verdere samenwerking met andere omroepen en sluit geen enkele 

optie op voorhand uit. Ook de huisvesting en financiën hebben prioriteiten voor de toekomst. 
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