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Geacht college, 

Op 12 augustus 2008 heeft het Commissariaat voor de Media aan de Stichting Lokale 
Omroep Noordoostpolder voor vijfjaar zendtijd voor lokale omroep toegewezen voor de 
gemeente Noordoostpolder. Bij deze zendtijdtoewijzing heeft het advies van uw 
gemeenteraad van 26 juni 2008 een belangrijke rol gespeeld. De hiervoor genoemde periode 
van vijfjaar is ingegaan op 12 augustus 2008 en eindigt op 12 augustus 2013. De instelling 
heeft ons bij brief van 26 maart 2013 laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor 
aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een aansluitende periode. Voordat wij een 
beslissing nemen over deze aanvraag, dient de gemeenteraad ons op grond van artikel 2.62, 
eerste lid, van de Mediawet 2008 te adviseren over de vraag of instelling voldoet aan de eisen 
die deze wet stelt. 

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61, 
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen: 

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die: 
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; 
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal 

respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen 
van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die 
in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich 
richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak te vervullen; en 

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing 
als lokale publieke media-instelling en de door de instelling overgelegde gegevens, die u 
tevens bijgaand aantreft, dient uw gemeenteraad een gemotiveerd advies uit te brengen over 
de aanvraag. 
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Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken advies uitbrengt. Wij wijzen u erop dat het Ministerie van Economische 
Zaken, Agentschap Telecom (AT), de termijn van de door het agentschap te verlenen 
vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie heeft vastgesteld op de geldigheidsduur 
van ons besluit tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling. Dit betekent dat als het 
gemeentebestuur ons niet binnen de gestelde termijn adviseert over de aanvraag van de 
instelling, deze de kans loopt de uitzendingen via de ether per 12 augustus 2013 te moeten 
staken. Met ingang van die datum trekt het AT namelijk zijn vergunning in als er geen geldig 
besluit van het Commissariaat aan ten grondslag kan worden gelegd. Wij verzoeken u daarom 
de eerder genoemde termijn niet te overschrijden. 

Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw gemeenteraad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. 

Uw voorstel aan de gemeenteraad en het raadsbesluit zien wij graag binnen 18 weken na 
dagtekening van deze brief tegemoet. Wij stellen het op prijs ais u bij uw reactie het 
bovengenoemde kenmerk vermeldt. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van de instelling. 

yOOR DE MEDIA, 
Hoogachtend, 
COMMISSARI 

drs. Wim Groen 
hoofd Registratie, Vergunningen en Toezicht 

Bijlage: 6 
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Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 
T.a.v. het bestuur 
Postbus 105 
8300 AC EMMELOORD 

Datum Onderwerp 

16 mei 2013 Verzoek om aanvullende informatie 

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorklesnummer 

28665/2013005957 Rolf de Jong +31 (35)773 77 00 

Geacht bestuur, 

In uw brief van 26 maart 2013 verzoekt u om aanwijzing als lokale publieke media-instelling in 
de gemeente Noordoostpolder. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee. 

Wij hebben heden het gemeentebestuur van Noordoostpolder verzocht advies uit te brengen 
over de vraag of uw instelling voldoet aan de wettelijke eisen. Met betrekking tot de inhoud 
van het door de gemeente te geven advies verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgaand 
afschrift van onze brief aan de gemeente. 

Uit het overzicht van de samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) 
maken wij op dat er op het moment sléchts 3 leden zitting hebben in het pbo. Op grond van 
uw statuten dienen er minimaal 5 leden zitting te hebben in het pbo, en zullen vacatures 
binnen 3 maanden weer ingevuld moeten zijn. Graag horen wij van u of de vacatures 
inmiddels zijn ingevuld en, zo niet, welke inspanningen u onderneemt om deze vacatures 
alsnog ingevuld te krijgen. Daarnaast ontbreken in het pbo overzicht de namen van de 
organisaties die de leden vertegenwoordigen. Wij verzoeken u ons hier ook over te 
informeren. 

De gevraagde aanvullende informatie zien wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier 
weken na dagtekening van dit schrijven, tegemoet. 

Wanneer er gedurende deze aanvraagprocedure tot aanwijzing als lokale publieke media-
instelling wijzigingen in het (post)adres, de statuten, de samenstelling van het pbo of het 
bestuur plaatsvinden, dient u ons daarvan direct op de hoogte te stellen. 

Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt. 

Hoogachtend, 
COMMISSARI 

drs. Wim Groen 
hoofd Registrati^Vèrgunningen en Toezicht 

Aantal bijlagen: 1 
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(bijlage A) 

A A N V R A A G A A N W I J Z I N B L O K A L E P U B L I E K E M E D I A -
I N S T E L L I N G 

Statutaire naam: 

Statlon-call:  

Correspondentieadres. 

Studioadres: 

Telefoonnummer:  

Faxnummer.  

E-mailadres:  

Internetadres:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer: 

BMm.j0±. 
•êM...B^...h.oo..ÊC..[nm(c^d 

iïmm.uA.. 
m.SJA...(mM.. 

...hkiUL^ï(é.(if!QpM.L 

.JU!JÜ\V.....&hOüpAL 

Jtmh lïkrfcfïtL.. 
... . . S . L (t-ZS.. fölL (tijdens kantooruren) 

Voor de gemeénte(n) 

Deze aanvraag gaat vergezeld van: 

Ë uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

9t samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B) 

0 notarieel vastgestelde statuten 

• voorstel tot statutenwijziging 

i& redactiestatuut 

• huishoudelijk reglement 

• overeenkomst(en) 

Nr.: 

ingekomen 

- I APR 2013 
Class: 
Afd.: 

Bljlago: " ^ j " 
c:5 
Afgedaan: 

Handtekening voorzitter: . . . . ^ V . . . ' 

Versie: okt. 2010 



Uittreksel Handelsregister 
Kamervan Koophande: 

sijiage hoon bij 
Doc, nr.: 

KvK-nummer 41023748 
Deze inschrijvingvalt onder beheer van Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-en 
Flevoland 

Pagans 1 (van 2) 

Reditspersooti 

RSIN 

Rechtsvorm 
Statutaire naam 

Statutaire zetel 
Bezoekadres 
Postadres 

Telefoonnummer 
Faxnummer 
Datum akte van oprichting-
Datum akte laatste statutenwijziging 
Activiteiten 

Bestuurders 

Naam 

Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Bevoegdheid 

Naam 

Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Bevoegdheid 

Naam 

Geboortedatum en -plaats 
Datum in. functie 
Titel 

Bevoegdheid 

803233693 
Stichting 

Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 
Emmeloord 

Nijenbeek 4, 8303ZA Emmeloord 
Postbus 105, 8300AC Emmeloord 
0527610000 
0527262757 
06-02-1986 
11-10-2011 

SBI-code: 6010 - Radio-omroepen 
Omroeporganisaties 

Mangre, Kris hne Am rath 

06-10-1963, distrikt Suriname, Suriname 
01-03-2010 

Voorzitter (ad interim) 

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders), zie statuten) 

Westerbaan, A/largaretha Geertruida 
15-03-1955, Harderwijk 

01-01-2012 (datum registratie: 26-04-2012) 

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Oenema. Harmen Anne Peter 
22-08-1981, Hattem 

19-03-2013 (datum registratie: 26-03-2013) 
Penningmeester 

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder®, zie statuten) 

Waarmerk 
I T J Z Z T ^ ü i t ! r e k 5 e ' i S 0 f f k ' e e i b e W i i S V a n i n s c h r i i v i n S l n h e t Handelsregister. Een papteren gewaarmerkt uittreksel is 
L ^ H T e e n

k

m , c ™ , e k s t e n W ^ ' U k l op 'cptisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is 
ondertekend met eer venReerbare digitale handtekening. 



ande.sregister 
r van Koophande 

KvK-nummeF 41023748 

Pagina 2 (van 2) 

Almere, 26-03-2013. Uittreksel is vervaardigd om 11.39 uur. 
Voor uittreksel 

mw. M.C. Kroon-Maliepaard, Adm. medewerkster bedrijfsvoering 

Waarmerk 
Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel kmHft van inschrijving In het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is 

o0n ^ ^ n mTI 2 ' 6 " Z e e n

h

m l " 0 t e k f - u v ^ » 0 P '«P"** ^ o d ' papier. Een digitaal gewaarme* ui t r S s 
ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening. 
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D i J ^ 3 Q © hoorfcbi} 

Doc. 

(bijlage B) 
O V E R Z I C H T V A N D E L E D E N V A N H E T 
P R O G R A M M A B E L E I D B E P A L E N D O R G A A N ( P B O ) 

Voorzitter: ....CkLJarf. l/m  
..U(UjhdyJMi.A...flm.lD. üti&éd 

05.if..Jjè..f/üj. Lji63É.n..p. 
Mm. 

Tel. nr. 

Stroming 

Maatschappelijke zorg en 
welzijn 

Cultuur en kunst 

Kerkgenootschappen en ge-
nootschappen op geestelijke 
grondslag 

Werknemers 

Werkgevers 

Onderwijs en educatie 

Sport en recreatie 

Etnische en culturele 
minderheden 

Naam en adresgegevens 

$01 [T trnrvm 

tuwemMm so 

Organisatie/instelling en 
adresgegevens 

Versie: okt. 2010 
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Leden op persoonliike titel: 
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2) 

3) 

4) 
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??/22096p (versie 28 september 2011) 

STATUTENWIJZIGING 
Doe. nf.̂  

Heden, elf oktober tweedxüzend elf, verschenen voor mij, r-——~—-— —•• 
mr, Pieter Hendrik Prummel, notaris gevestigd in de gemeente Noordoostpolder, ™ 
kantooriioudende te Emmeloord: — • — - — — l . . . . 
1, de heer Jan Mulder, geboren te Zuidwolde op acht september negentienhonderd 

drie en veertig, zich legitimerend met zijn rijbewijs, nummer: 4761288101, 
wonende te 8302 BË Emmeloord, Professor Granpré Molièrelaan 32, gehuwd; -

2, mevrouw Annigje Bruinewoud. geboren te Steenwiik op zevenentwintig maart -
negentienhonderd zés èri veertig, zich legitimerend met haar rijbewijs, nummer -
4328933501, wonende te 8303 GK Emmeloord, Europalaan 76, gehuwd met de 
heer DenUijl, 7- ' • „ . V . ' . M - . ' „ , . " „ , ; : ; . . — — 

volgens him verklaring te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk -
voorzitter en secretaris van het bestuur van de stichting: —— —-—--— 
Stichting Lokale Omroep Noordoostpoldér. statutair gevestigd te Emmeloord, in -
de gemeente Noordoostpolder en kantoorhoudende te Emmeloord aan de Nijenbeek -
4 (8303.ZA), ingeschreven bij dè Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en ^—~ 
Flevoland ónder nummer 41023748. - - - - - - - - - - - - - ^ 
De cömpat^teril handelende als gemeld, verklaarden dat in de te Emmeloord op —-
twintig september tweeduizend ̂ gehouden buitengewone bestuursvergadering van 
voornoemde stichting niet inachtneming van de wettelijke én statutaire vereisten is -
besloten om de statuten dézer stichting integraal te wijzigen.— —— 
In dié vergadering werd ieder van de bestuursleden aangéwezen bedpeldé -———— 
staifatenwjzigmg bij notariëlé akte te doen constateren zoals blijkt uit een aan deze -
akté gehécht uittreksel uit de notulen van die vergadering.—-r———— —-
In vérband met het vorenstaande verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, 
de statutén dér stichtirie integraal te wiirigeh ds vólgt; - stichtingi 
Naam, zetel en duur-
Artikel — 
1. 

2. 
3. 
Doel 

De stichting draagt de naam: Stichting Lokale Omroep Noordoostpoldér. 
Zij is gevestigd in Ëmmeloórd in de gemeente Noordoostpolder. 
De stichting is Ópgéricht vóór onbepaalde tijd.-? 
Het omroepbedrijf van de stichting draagt denaam: Radio Noordoostpolder. • 

Artikel 2 — - — - - — ; -.—• . - —-
1. De stichting stelt zich ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke 

mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op 
bevrediging van maatschappelijké behoeften die in de gemeente 

2. 

3. 

Noordoostpolder leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om 
daarmee een publieke taakte vervullen.-
Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee ih de ruimste zin verband houdt te — 
verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen welke voor 
dé verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn. — 
De lokale omroep wordt verzorgd door vrijwilligers. 



4. De uitzendingen zijn gericht op het tegemoet komen van de maatschappelijke - -
geledingen m Noordoostpolder, zoals aangegeven in de Mediawet Het - - - -
Programmabeleid Bepalend Orgaan kan extra maatschappelijke geledingen 
benoemen en hiervoor uitzendingen maken. 

Vermogen __ 

ArtikeI3 ~™~L~~™Z".. 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: ~™ 
a. het door de oprichters tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde' 

nenrao v a n v u t a n traar+ir. i ± i .. 

b. 
c. 

, , * . —•~~:..j~m B uvi oucuuiigsuuei Desiemae 

7 .11 L J I . I . M 

renten en andere opbrengsten van beleggingen;-

e. 

ffi^desüdtting door erfetelling, legaat, schenldng'^^rid mdërë m J ^ T 

J • o " — -

f. financiële ondersteuning door begunstigers; 
sponsoring en reclame, voor zover de Mediawet zulks toelaaf-

h de uitkering ten behoeve van lokale omroep(en) in verband met de landelijke 
bekostigmgsphcht aan de lokale omroepen door de gemeenten 

Begunstigers . 
Artikel 3a 
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te -

steunen met een door het bestuur vast te stellen minimumbijdrage 
Het bestuur beslist omtrent de toelating van begunstigers -
De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te allen tijde en wedetójds -
door opzegging worden beëindigd. - . J 

De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage die'door h i 
bestuur is vastgesteld Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die -
een verschillende bijdrage betalen. 

5. Beg^stigers hebben geen andere rechten en veiplidithigen dan die'welke hun -
bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd 

Bestuur . 
Artikel 4 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen. """ 
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd J I 
3. De bestuurders worden door het bestuur benoemd uit één of meer voordrachten, 

behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulks een voordracht zijn 
bevoegd zowel het bestuur, leden van het bestuur als het Programmabeleid -----
üepalend Orgaan. . w 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter word"e7ön taom^ 
tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit, genomen in 
een vergadering waarin tenminste tweederde van de bestuursleden tegenwoordig 
ot vertegenwoordigd is. „ 6 

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het bestuur overeenkomstig het — ~ 
vorengaande hd de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen 
dan is het bestuur vnj m de keus. 

l o o r ^ h t e n ' ^ ^ b i n d e n d e v o o r < : l r a c h t i s > geschiedt de benoe^g "üfcdie " 

5. 

6. 



7. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de 
overblijvende bestuursleden (of zal het enig overblijvende bestuurslid) zo 
spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door 
benoeming van één (of meer) opvolger(s).-

8. Mocht(en) in het bestuur om welke redenen dan ook één óf meer leden 

9. 

ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige — 
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. • 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamhéden. Zij -
hebben wel recht op Vergoeding van de door hen gemaakte kosten. —— 

10. Besmurslidmaatschap is uitgesloten voor degene die op één of andere manier — 
een zakelijke binding heeft met de stichting. — 

Duur zitting bestuur — -̂-̂ -1——— 
Artikel 5-^—~— .. . 
1. 
2. 
3. 

De leden van het bestuur hebben gedurende vier (4) jaar zitting in het bestuur. — 
Het bestuur stelt zelf een rooster van aftreden vast. —— —— 
Een aftredend lid kan slechts één maal wórden herkozen. Na tweemaal een 
periode van vier (4) jaren kan eén gewezen bestuurslid vier (4) jaren niét aan het 
béstuur deelnemen. •—— —— .— ... 

4. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. • 
Beëindigen lidmaatschap van het bestuur -
Artikel 6™—— — : -— — 
Het bestuurslidmaatschap eindigt door: -
1. ontslag conform Artikel 2:298 BW; 

bedanken; - - ^ . - - - i . . . . -
óyérlijdén;-

2. 
3. 
4. 
5. 
Bevoegdheid bestuur-
ArtikelTi 

ontslag hem/haar verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;-
het verlies van vrije beheer óver zijn vermogen. —-—— — 

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, het kopen, vervreemden 
of bezwaren van registergoederen en het aangaan van leningen en kredieten.-—-— 
' I ' a i r A M l % A C i 4 « a a s M ' 'V:l'.' 1 • .-' Taken bestuur-
Artikel 8 l 
1. 
2. 

Het bestuur is belast met het besturen en exploiteren van de stichting. 
Hét bestuur is béVoegd ohdef zijn veran^óordélijlAeid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te doen uitvoeren door andere organen van dé stichting! 

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de 
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde 
verbindt '• — — . .—. 

Vertegenwoordiging stichting-
Artikel 9-^----— 

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoprdigd:-
1. hetzij door het bestuur; -L———1. 
2. hetzij door de voorzitter; 
3. hetzij door twee andere bestuursleden gezamenlijk.— 
Bestuursvergaderingen 
Artikel 10---- . 



1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

8. 

9. 

Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. 
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de 
voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe ~ 
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de 
voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen 
gevolg geeft, met dien verstande dat de vergadering kan worden gehouden 
binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een 
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. — 
De besluitenlijst van iedere vergadering van het bestuur wordt met de onder lid -
10.4 bedoelde uitnodiging voor de volgende vergadering aan de leden van het — 
bestuur toegezonden. • 
De uitnodiging voor een vergadering van het bestuur dient tenminste één (1) — 
week voor de datum van de vergadering ter kennisneming aan de leden van het -
bestuur gezonden.-
De vergadervolgorde wordt door de voorzitter bepaald, y 
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de — 
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede — 
bestuurslid laten vertegenwoordigen door middel van het overleggen van een — 
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, 
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één (1) mede bestuurslid als -
gevolmachtigde optreden. • 

7. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun 
mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de -
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede — 
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd 
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover 
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle 
bestuursbesluiten genomen met een meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen. ; — -
De secretaris maakt van de bestuursvergadering een concept besluitenlijst waarin 
per agendapunt beknopt het meerderheidsstandpunt wordt weergegeven. 

10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één (1) der stemgerechtigden dit vóór de 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij niet getekende en 
gesloten briefes. 

11. Blancó stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
12. In alle géschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de -

voorzitter. 
13. De vergaderingen van het stichtingsbestuur worden bijgewoond door ten minste 

een lid van het in artikel 11 bedoelde Programmabeleid Bepalend Orgaan. Deze 
heeft een adviserende rol. 

Programmabeleid Bepalend Orgaan 
Artikel 11 
1. De stichting kent een Programmabeleid Bepalend Orgaan. Deze heeft tot taak. - -

A. het vaststellen van het media aanbodbeleid; 
B. toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten; 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

C. 
D. 

E. 

het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan het bestuur;-
het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en 
gerealiseerde programmabeleid en het opstellen van een media —— 
aanbodbeleidsplan, dat vóór een( 1) januari van elk jaar aan het 
stichtingsbestuur dient te worden aangeboden. —-——— 
Om op het media aanbodbeleid qua uitvoering te kunnen toezien dient het ~ 
Programmabeleid Bepalend Orgaan minimaal vier keer per jaar bijeen te — 
komen. Voor beleidsontwikkeling zijn ten minste twee bijeenkomsten per -
jaar nodig. 

2. Het aantal leden Wordt door het Stichtingsbestuur in óverleg met het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan, met inachtneming van lid 3, vastgesteld.— 
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan dient zodanig te worden samengesteld -
dat deze representatiefis voor de gemeente Noordoostpolder en de Mediawet. — 
In het Programmabeleid Bepalend Orgaan moeten minimaal vijf (5) en kunnen -
maximaal vijftien (15) vertegenwoordigers van de navolgende maatschappelijke 
stromingen in de gemeente Noordoostpolder zitting hebben:-———-----y1.--— 
a. Levensbeschouwelijke Organisaties vanuit het Christendom, de Islam, het ~ 

Humanisme, het Jodendom, het Bhoedisme, het Hindoeïsme en eventueel -
andere Levensbeschouwingen. • 

b. 

c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 

j . 
k. 
I, 
m. 
n. 

Werkgevers Organisaties in Emmeloord, de Groendorpen en het 
Buitengebied. 
Werknemers organisaties in Noordoostpolder. 
Ouderen organisaties in Noordoostpoldér. 
Jongeren organisaties in Noordoostpolder. 
Kunst- eh Cultuur organisaties in Noordoostpolder. —-— 
Sport-, Recreatie- en Toeristische organisaties in Noordoostpolder. — 
Organisaties voor Maatschappelijké Zorg en Welzijn in Noordoostpolder, — 
Organisaties van Etnische en Culturele Minderheden, Vluchtelingenwerk en 
Mensenrechtenorganisaties in Noordoostpoldér. ———— 
Organisaties voor Onderwijs en Educatie in Noordoostpolder.———— 
Organisaties voor Land- en Tuinbouw in Noordoostpolder. ———-—-— 
Vrouwen organisaties in Noordoostpolder.-
Organisaties voor Natuur, Milieu en Duurzaamheid in Noordoostpolder.-
Het Overkoepelend Orgaan van de Vereniging van Dorpen in — 
Noordoostpolder. • 

o. Organisaties van Wijk- én Buurtbelangen in Emmeloord. — 
Te allen tijde zal een vertegenwoordiger van etnische en culturele minderheden -
zitting hebben in het Programmabeleid Bepalend Orgaan. —————.. . 
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan wijst uit haar midden een voorzitter en -
een secretaris aan. Zij wijst tevens voor beide functies een plaatsvervanger aan. -
De vergaderingen Van het Programmabeleid Bepalend Orgaan worden - — 
bijgewoond door een vertegenwoordiging van het bestuur. Deze heefteen 
adviserende rol. '• — .-._-_-._„.-
De leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan worden, na vooroverleg — 
met het Programmabeléid Bepalend Orgaan, bindend door het bestuur van de — 
stichting voorgedragen. 
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met -
tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het 



8. 

9. 
10. 

Programmabeleid Bepalend Orgaan, genomen in een vergadering waarin 
tenminste tweederde van de leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan 
vertegenwoordigd. 

w o S ^ h ^ —
 é é n b i n d e n d e v o o r d r a c h

t is, geschiedt de benoeming uit die 

11 

Voordrachten en benoemingen geschieden onverminderd het bepaalde in lid 3 
Bij het ontstaan van één (1) of meer vacature(s) in het Programmabeleid - - . * 
Bepaknd Orgaan, zullen de overblijvende leden van het Programmabeleid -
Renülfw! ^ r g a a n , ( ° f z a l h ? e n i g overblijvende lid van het Programmabeleid 
Bepalend Orgaan) binnen dne maanden na het ontstaan van de vacaturefs) -
daann voorzien door de voordracht van één (1) of meer opvolger(s) 
\/t tii/ s- i ^ vvwmeeropvoigens). 
Mocht(en) m het Programmabeleid Bepalend Orgaan om welke reden dan ook -
één (1) of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden van het -
Programmabe eid Bepalend Orgaan, of vormt het enig overblijvende lid van het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan niettemin een wettig ProgrammabeieT ^ 
Bepalend Orgaan. ; ... 

AÏÏLII 2,1-.li~maatschap v a n h e t P r o ^ m m a b e i ^ 
1. Het lidmaatschap van het Programmabeleid Bepalend O r g ^ dndigt' --

B. 
C. 

o -— "«-^«iviiu vyigoou accu opgenouae 
vertegenwoordiger te zijn van een stroming, zoals bedoeld in artikel 11 lid 

door bedanken;— 
indienhet bestuur van de stichting besluit dat het f u n c t i o n ^ h ^ 
betreffende lid in strijd acht met de belangen van de stichting. 

TJ,, . . . , _ : , •» ^w^gvn vcui uc aucuung. 
Elk hd van het Programmabeleid Bepalend Orgaan treedt uiterlijk vier (4) jaar m 
na zijn/haar benoemmg af, volgens een door Programmabeleid Bepalend Orgaan 
op te maken rooster van aftreden. -

3. Een aftreden lid kan slechts éénmaal worden herkozen. Ka aansluitend tweemaa 
een penode van vier (4) jaar kan een gewezen lid vier (4) jaar niet aan het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan deelnemen. ----- . . . 

Hoofdredactie . . .„„ _. _ • 
Artikel 13 
1. De stichting kent een Hoofdredactie, in ieder geval bestaande uit een 

hoofdredacteur en een plaatsvervangend hoofdredacteur. -
Een programma statuut voor de Hoofdredactie wordt opgesteld en 
vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan. 

2. 

3. 

Functie omschrijvingen entaken van alle medewerkers van desticbtine 
worden door het bestuur van de stichting vastgesteld. • 

4. -

_ . c , , < ' . ~ . wv. o n w i u n g V O O l g C a i C X U . 

De hoofdredacteur en de plaatsvervangende hoofdredacteur worden na 
vooroverleg met het Programmabeleid Bepalend Orgaan, op voordracht van het 
bestuur van de stichting door het Programmabeleid Bepalend Orgaan benoemd 
Schorsing en functioneel ontslag van medewerkers is een bevoegdheid van het -
bestuur van de stichting. 

Het Programmabeleid Bepalend Orgaan is verantwoordelijk en bevoegd 
voor het jaarlijkse Media aanbodbeleid. 
Jaarlijks wordt dit Media aanbodbeleid voor één (1) januari aan het bestuur 
van de stichting aangeboden; tussentijdse wijzigingen casu quo  

m 
.•i 

i 



i 
aanvullingen van dit beleid behoren tot de mogelijkheden. 
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan is verantwoordelijk voor het halen 
van de wettelijke verplichte ICE-percentages. • 
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan stuurt het programma aanbod aan, -
dat onder leiding van de Hoofdredactie door programmamakers wordt -
uitgevoerd. Leidend hierbij zijn de programma wensen van de —-—-
maatschappelijké strominpen. zoals genoemd in artikel 11 lid i , — 
Voor de inhoud, kwaliteit en kwantiteit van alle uitzendingen is de 
Hoofdredactie verantwoording verschuldigd aan het Programmabeleid 
Bepalend Orgaan. • L. • . ' ' . 

Werkstructuur . _ 
Artikel 14 —- .... • • .-'-r. "~ 
1. Het bestuur is bevoegd en eindverantwoordelijke voor alle activiteiten in de 

stichting zoals die in de Media wet zijn vastgelegd.-
De stichting kent vier (4) uitvoerende onderdelen, namelijk: -
1. Het omroepbedrijf. —- —. . 
2. Een afdeling Beheer, Techniek, Apparatuur, Studiobeheer en Website. 
3. Een afdeling Personeel en Organisatie. 1̂ .5 f;"; 
4. Een afdeling Promotie en Acquisitie. 

3. De aansturing van de in artikel 14 lid 2sub 2 tot en met 4 genoemde afdelingen -
is een taak van het bestuur van de stichting. De aansturing van het in artikel 14 -
hd 2 sub 1 bedoelde omroepbedrijf is een taak van het Programmabeleid — 
Bépalend Orgaan. . ; • • : 

4. De coördinatoren van deze afdelingen Worden benoemd en zo nodig ontelagen ~ 
door het bestuur van de stichting. Dit geldt ook voor de medewerkers van de drie 
atdelmgen en de Hoofdredactie casu quo de medewerkers van het —— 
omroepbedrijf. 1_— ._.„. 

Commissies eh werkgroepen ; _ _ 
Artikel 1 5 - - - " ™ ™ ™ ~ ™ ~ ™ 
1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen. - — ™..1. .„. 
2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen—— 
. vastgelegd,--——— : ' • . „ . . . _ . . _ 

Verslaglegging en verantwoording-- . „___ _ 
Artikel 16-—-
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één (1) januari tot éénendertig (31) 

december van elk jaar. 
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 
Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn -
jaarverslag opende penningmeester doet, onder overlegging van een balans en -
een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het — 
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De jaarrekening wordt opgesteld — — — 
overeenkomstig de eisen die het Commissariaat voor de Media stelt en die zijn -
opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale 
Media-instellingen, met inachtoeming van het hierna bepaalde. 

Het bestuur van de stichting legt ieder jaar verantwoording af aan het 
Commissariaat voor de Media 



Tennijnen en fmanoiele verantwoordingsstukkê  worden nitgevoeri 

vastgesteld. 

leden van dit artikel, tien (10) jaar te bewaren.- — 
Vaststelling verslag "* 

« " 7 v ^ ^ ^ 
bestuur. 
Statutenwijziging ™ ™ "" 

g ^ S L vergadering wamin alte bestnnrdera aanwezrg ot " 

Ontbinding ~ _ 

2. 

3. 

4. 

5. 

mogelijk van kracht-

bepalen. w ^ n He boeken en bescheiden van de ontbond 
S ^ l ^ v ^ ^ a n . -

wijzen persoon. 
Vereffening-

6. 

3. 

^ S S ^ ^ g e n v a n d e a . a M e n v o o r . o v e r 



1 L 

mogelijk en nodig onverkort van kracht. • 
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de 

overgebleven bezittingen van de stichting wordt gegeven, met dien verstande — 
dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat de doelstelling van de 
stichting zoveel mogelijk nabij komt. T 

Huishoudelijke en andere reglementen 
Artikel 21 

Het bestuur kan reglementen vaststellen. Deze mogen niet in strijd zijn met de 
statuten. 
Algemene bepaling 
Artikel 22 
In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het stichtingsbestuur. 
Bekendheid comparanten 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor — 
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
Slot 
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, van de 
zakelijke inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting -
gegeven. 
De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.-
WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze -
akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de -
comparanten en mij, notaris, om elf uur vijftien minuten. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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T O E L I C H T I N G A D V I E S G E M E E N T E R A A D B I J A A N V R A A G 

A A N W I J Z I N G A L S L O K A L E P U B L I E K E M E D I A - I N S T E L L I N G 

De wetaeTerheeft gekozen voor een systeem waarbij per gemeente, voor de termijn van vijfjaar, één 
lokale publieke media-instelling kan worden aangewezen. De media-instelling dient hiertoe een 
aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media. Een al bestaande instelling dient dit te 
doen zes maanden voor afloop van de aanwijzingstermijn van vijfjaar. De aan te wijzen media-
instelling wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffen en te fungeren als 
communicatiemogelijkheid voor mensen uit de desbetreffende lokale gemeenschap. Met name omdat 
er slechts ruimte is voor één lokale media-instelling is het van groot belang dat deze representa lef is 
voor de gehele gemeenschap. Deze representativiteit moet tot uitdrukking komen in de samenstelling 
van het orgaan dat het programmabeleid van de media-instelling bepaalt. Dit orgaan, het zogeheten 
programmabeleidbepalende orgaan (pbo), kan het algemeen bestuur van de media-instelling zijn, 
maar door de meeste media-instellingen is voor het bepalen van het media-aanbodbeleid een 
afzonderlijk orgaan in het leven geroepen. In beide gevallen dient dit pbo zodanig te zijn 
samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Naar aanleiding van het voorstel Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden heeft de 
Raad van State geadviseerd, dat de gemeenteraad, als het representatieve orgaan van de gemeente, 
het aangewezen orgaan is en blijft om te adviseren over de representativiteit van de lokale media-
instelling. 

2. De adviesaanvraag 
Het Commissariaat streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van de complete 
aanwijzingsaanvraag de raad van de betrokken gemeente(n) te verzoeken een advies uit te brengen 
over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt. 

3. Het advies van de gemeenteraad ... . . . . 
ingevolge artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet kan het Commissariaat pas een aanwijzingsbesluit 
nemen als de raad van de desbetreffende gemeente het Commissariaat heeft geadviseerd over de 
vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet in artikel 2.61, tweede lid stelt. De 
gemeenteraad dient derhalve de volgende vragen te beantwoorden: „ .. 
a. is de lokale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 

b s te l t de toka l fS I ke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten 
doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-
aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente 
leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te 

c. heeft dTlokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod 

d heêThet orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het media-aanbodbeleid bepaalt, het 
pbo een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen? 

Aan de hand van de stukken die bij de adviesaanvraag aan de gemeente zijn gevoegd, kan de 
gemeenteraad op de bovengenoemde onderdelen een advies uitbrengen. 

Versie: okt. 2010 



C O M M I S S A R I A A T V O D R D E M E D I A 

Ad a een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid 
Er is sprake van een media-instelling met volledige rechtsbevoegdheid als de statuten van deze 
instelling zijn opgenomen in een notariële akte en haar rechtsbevoegdheid - de bevoegdheid om 
subject van vermogensrechten te zijn - niet statutair is beperkt. Alvorens het Commissariaat advies 
vraagt aan de gemeente heeft het Commissariaat zich er al van vergewist dat aan deze eis wordt 
voldaan. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag meegezonden statuten voldoen aan deze 

eis. 

Ad b. de statutaire doelstelling van de lokale publieke media-instelling 
Indien deze doelstelling ontbreekt in de statuten van de media-instelling dan zal haar 
aanwijzingsaanvraag niet om advies aan de gemeente worden gezonden. Bovendien zal het 
Commissariaat aan een andere formulering dan die van artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder b 
van de Mediawet zijn goedkeuring onthouden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het 
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste. 

Ad c. de lokale publieke media-instelling heeft een pbo 
Indien de media-instelling in haar statuten niet heeft bepaald dat er een orgaan is dat, met 
uitzondering van ieder ander orgaan, het media-aanbodbeleid bepaalt, dan zal haar aanvraag met om 
advies aan de gemeente worden gezonden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het 
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste. 

Aü d. het pbo is representatief samengesteld . 
De kern van de gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of het orgaan van de media-instelling 
dat het media-aanbodbeleid bepaalt een zodanige samenstelling heeft dat het representatief is voor 
de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen. 

4. Het pbo en de representativiteit 
De representativiteit van het pbo komt tot uitdrukking in de samenstelling van dit orgaan. Hoewel de 
wetgever het begrip representativiteit niet nader heeft omschreven, kunnen de in artikel 2.61, tweede 
lid, aanhef en onder c, van de Mediawet genoemde hoofdstromingen worden onderverdeeld in meer 
concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen een gemeente. In het pbo kunnen 
afgevaardigden van instellingen/organisaties zitting hebben die de volgende stromingen 
vertegenwoordigen: 
- maatschappelijke zorg en welzijn; 
- cultuur en kunst; 
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag; 
- onderwijs en educatie; 
- werkgevers; 
- werknemers; 
- etnische en culturele minderheden; 
- sport en recreatie; 
-jongeren; 
- ouderen; 
- vrouwen; 
- agrarische sector. 

Deze opsomming is vanzelfsprekend niet limitatief. Het is uiteindelijk de gemeenteraad, door middel 
van zijn advies aan het Commissariaat over de representativiteit van het pbo, die bepaalt welke 
stromingen voor de lokale gemeenschap van zoveel belang zijn dat zij in ieder geval een stem moeten 
hebben in het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de media-instelling vaststelt. In het kader van 
het begrip representativiteit gaat het om een weging en niet slechts om het resultaat van een optelsom 
van de al dan niet vertegenwoordigde stromingen in het pbo. Daarbij merkt het Commissariaat op dat 
de media-instelling is aanbevolen, alvorens concreet aan te geven welke sectoren in het pbo 
vertegenwoordigd moeten zijn, in overleg te treden met het gemeentebestuur. Indien het 
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gemeentebestuur van oordeel is dat de statuten een andere opsomming behoeven - het kan zelfs zo 
zijn dat een van de genoemde stromingen niet voorkomt in de gemeente - dan dient dat in het advies 
te worden opgenomen. Uiteraard dienen alleen die stromingen/sectoren in de statuten te worden 
vermeld die ook daadwerkelijk vertegenwoordigd kunnen worden. De media-instelling dient zich 
statutair de verplichting op te leggen dat de belangrijkste stromingen te allen tijde in het pbo 
vertegenwoordigd zullen zijn, opdat de representativiteit gegarandeerd is. 

Hoewel een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijke spectrum belangrijk Is, moet worden 
voorkomen dat het pbo een zo grote omvang krijgt dat het niet kan functioneren. Waar mogelijk 
verdient het aanbeveling dat de media-instelling koepelorganisaties benadert om een afgevaardigde 
aan te wijzen. Desgewenst kunnen de statuten ruimte bieden om leden op persoonlijke titel in het pbo 
te benoemen. In dat geval dient de gemeente erop toe te zien dat de leden die een stroming 
vertegenwoordigen - de representatieve leden - een ruime meerderheid vormen ten opzichte van de 
leden op persoonlijke titel. 

a. de vertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden 
Met betrekking tot de stroming etnische en culturele minderheden gaat het Commissariaat ervan uit 
dat deze blijvend wordt opgenomen in de statuten en daardoor in het pbo. Nederland is in de loop van 
de laatste decennia een multiculturele samenleving geworden, wat zichtbaar hoort te zijn in, onder 
meer, het media-aanbod van de media-instellingen. Het Commissariaat streeft ernaar dat door middel 
van de vertegenwoordiging in het pbo de betrokkenheid van etnische en culturele minderheden, met 
name migranten, bij de lokale mediadiensten wordt bevorderd. Ook een afgevaardigde van Amnesty 
International of Vluchtelingenwerk kan als vertegenwoordiger van deze stroming zitting nemen in het 
pbo. Als niet direct een vertegenwoordiger van deze stroming is te vinden, dringt het Commissanaat er 
bij de media-instelling op aan te blijven zoeken en alert te blijven volgen of er binnen de gemeente(n) 
ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking tot de minderheden. Het gemeentebestuur kan hierbij een 
initiërende of adviserende rol spelen. 

b. meerdere gemeenten of dorpskernen 
Indien de aanwijzingsaanvraag betrekking heeft op meerdere gemeenten dan wel op een gemeente 
die bestaat uit meerdere dorpskernen, dient daarmee bij de samenstelling van het pbo rekening te 
worden gehouden. Het advies van het Commissariaat aan de media-instelling is in deze gevallen waar 
mogelijk te kiezen voor afgevaardigden van overkoepelende organisaties en te streven naar een 
evenwichtige (wellicht; evenredige) verdeling van de pbo-leden naar gemeente en/of dorpskern. Een 
aanvraag tot toewijzing van zendtijd voor meerdere gemeenten wordt mede beoordeeld aan de hand 
van de Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten. 

c. overheidsvertegenwoordiging in het pbo 
In verband met de noodzakelijke scheiding tussen overheid en media-instelling is het Commissariaat 
geen voorstander van de benoeming van gemeenteraadsleden of leden van een commissie als 
bedoeld in Hoofdstuk V van de Gemeentewet in het pbo. 

5. De beoordeling van de representativiteit 
a. adv/es Inzake aanwijzingsaanvraag 
Het Commissariaat is van mening dat het bij de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-
instelling behorende overzicht van de samenstelling van het pbo door de gemeente kritisch 
onderzocht moet worden. Een overzicht met namen van personen en instellingen die hen hebben 
afgevaardigd geeft immers geen inzicht in de wijze waarop deze personen zijn benaderd en wat hen is 
voorgehouden met betrekking tot de werkzaamheden van het pbo. Zoals gezegd gaat het bij het 
begrip representativiteit niet slechts om het optellen en aftrekken van al dan niet in het pbo 
vertegenwoordigde stromingen maar om een weging. Het verdient dan ook aanbeveling om, al dan 
niet steekproefsgewijs, na te gaan of de leden van het pbo zich bewust zijn van hun taak en 
verantwoordelijkheid. De representativiteit behoeft niet in het geding te komen indien het pbo 
gedurende een korte periode één vacature heeft. Het oordeel van de gemeente kan daarom positief 
zijn ondanks een niet volledig bezet pbo. 
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Aspecten die van belang kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag of een lokale media-instelling 
daadwerkelijk een draagvlak heeft binnen de lokale gemeenschap zijn voorts de oorsprong en het 
oogmerk van de initiatiefnemers en/of bestuursleden. In het bijzonder als deze personen van buiten 
de gemeente afkomstig zijn is het van belang te weten waarom zij nu juist in deze gemeente een 
media-instelling in het leven willen roepen. In dit geval stelt het Commissariaat de mening van het 
gemeentebestuur hierover op prijs. 

b. tussentijds advies 
De gemeenteraad brengt éénmaal in de vijfjaar aan het Commissariaat advies uit over de vraag of de 
media-instelling naar zijn oordeel nog voldoet aan de in de Mediawet gestelde vereisten (zie hiervoor 
onder 3.). Als het Commissariaat hierop door de gemeente wordt gewezen, dan wel dit gebrek in de 
representativiteit uit eigen waarneming constateert, dan kan het Commissariaat de gemeenteraad om 
een tussentijds advies vragen. Het Commissariaat trekt de aanwijzing namelijk in, indien de media-
instelling niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In het geval dat niet meer voldaan wordt aan de 
representativiteitseis (zie hiervoor onder 4.), dan stelt het Commissariaat de instelling gedurende vier 
maanden in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. Het Commissariaat acht het in dit kader van groot 
belang dat in een vroeg stadium gebreken in de representativiteit aan het licht komen. 

6. Eén lokale media-instelling voor meerdere gemeenten 
Artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet bepaalt dat een instelling die de publieke mediaopdracht 
wil uitvoeren voor meer dan één gemeente, alleen dan wordt aangewezen als lokale media-instelling, 
indien de desbetreffende gemeenteraden een (gezamenlijk) advies hebben uitgebracht. 

Uit dit (gezamenlijke) advies moet niet alleen blijken dat de media-instelling naar het oordeel van alle 
betrokken gemeenteraden al dan niet representatief is voor het meerdere gemeenten omvattende 
verzorgingsgebied, maar moet tevens uitdrukkelijk naar voren komen dat de betrokken 
gemeenteraden zich er rekenschap van hebben gegeven dat het gaat om een media-instelling die 
media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor meerdere gemeenten; dat het derhalve een lokale media-
instelling betreft die zij gedurende vijfjaren moeten delen met één of meerdere gemeenten. 

7. Meerdere aanwijzingsaanvragen voor een gemeente 
Indien het Commissariaat aan de gemeenteraad een advies vraagt met betrekking tot de 
aanwijzingsaanvragen van meer dan één lokale media-instelling die aan de eisen van de Mediawet 
voldoen, dan bevorderen burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 2.63, eerste 
lid, van deze wet het samengaan van deze instellingen. Indien dit college er niet in slaagt de 
betrokken instellingen tot samengaan te bewegen, dan dient de gemeenteraad in zijn advies 
gemotiveerd aan te geven welke instelling zijn voorkeur heeft. Nadat de gemeenteraad zijn advies aan 
hem heeft uitgebracht, wijst het Commissariaat één media-instelling aan. Het Commissariaat neemt 
ook onder deze omstandigheden alle factoren in aanmerking die voor het functioneren van die 
instelling van belang kunnen zijn. Alvorens een besluit te nemen dient het Commissariaat op grond 
van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvragers in de gelegenheid te stellen 
gehoord te worden. Het Commissariaat zal ook de betrokken gemeenteraad uitnodigen voor deze 
hoorzitting. 

In gevallen waarbij sprake Is van meerdere instellingen die aan de eisen van de Mediawet voldoen en 
die niet tot samengaan zijn te bewegen geeft het Commissariaat in beginsel de voorkeur aan die 
instelling die zich met haar omroep en haar media-aanbod het meest op de betrokken gemeente richt: 
het meest lokale initiatief. Dit vloeit voort uit de bedoeling van de wetgever en de functie van de lokale 
media-instelling: het verschaffen van lokaal gebonden informatie en het creëren van een extra 
communicatiemogelijkheid voor de lokale bevolking. Het uitgangspunt van de Mediawet is dat per 
gemeente één lokale media-instelling wordt aangewezen, die zich met haar programma dan ook richt 
op die gemeente. Het staat vast dat een lokale media-instelling voor één gemeente adequater kan 
reageren op actuele gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de inwoners van die gemeente dan een 
lokale media-instelling die zich met haar media-aanbod moet richten op meer dan een gemeente. 
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8. Gemeenteraadsbesluit 
Op grond van artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling ziet het Commissariaat binnen achttien 
weken na ontvangst van zijn verzoek het collegevoorstel en het raadsbesluit tegemoet. Het 
Commissariaat stelt er prijs op tevens de notulen van de raadsvergadering en - ingeval de 
voorbereiding heeft plaatsgevonden in een raadscommissie - de notulen van de 
commissievergadering te ontvangen. 

In verband met de vergunningverlening voor een etherfrequentie dringt het Commissariaat er ten 
zeerste op aan dat de termijn van achttien weken niet wordt overschreden. Op grond van het besluit 
van het Commissariaat tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling verleent het Agentschap 
Telecom aan die instelling een vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie. Deze vergunning 
verloopt op het moment dat het aanwijzingsbesluit van het Commissariaat verloopt. Indien het 
Commissariaat nog geen aanwijzingsbesluit voor de aansluitende periode heeft kunnen nemen dan 
staat het Agentschap Telecom in beginsel niet toe dat gedurende deze overgangsperiode gebruik 
wordt gemaakt van de desbetreffende etherfrequentie. 

9. Bekostigingspiicht 
Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media-
instellingen. Als uitgangspunt kunnen de gemeenten daarbij een bedrag van ten minste € 1,30 (plus 
index) per woonruimte hanteren. Het Commissariaat houdt toezicht op deze gemeentelijke zorgplicht. 
In een zogenoemde uitgangspuntennotitie lokale omroepen informeert het Commissariaat de media-
instellingen over hun rechten en plichten en die van de gemeentebesturen betreffende de zorgplicht. 

Als een gemeenteraad positief adviseert over de aanwijzingsaanvraag van de lokale media-instelling 
maar weigert het met de zorgplicht gemoeide bedrag te begroten, dan kan het Commissariaat zich 
wenden tot Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. Die kan het bedrag op de begroting 
van de gemeente een vaste bestemming geven. 

Het Commissariaat ziet er op toe dat de media-instelling zich houdt aan de Mediawet. Het toezicht 
richt zich ondermeer op de financiën, de redactionele onafhankelijkheid en de programma's. Een 
belangrijk financieel toetspunt is of alle inkomsten van de media-instelling worden gebruikt voor de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht. Ook controleert het Commissariaat of de lokale media-
instelling zich niet voor het karretje van (commerciële) derden laat spannen en of voorgenomen 
nevenactiviteiten voldoen aan de mediawettelijke voorwaarden. In het Handboek Financiële 
Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen staat welke informatie in dit kader aan het 
Commissariaat verstrekt moet worden. 

De financiële controle door de gemeente is van een andere orde. De gemeente verricht een 
jaarrekeningtechnische toetsing en kijkt naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding 
van de gelden die in het kader van de gemeentelijke zorgplicht zijn verstrekt. Met andere woorden; is 
het geld efficiënt en effectief ingezet? Ook gaat de gemeente na of aan de bekostigingsvoorwaarden 
is voldaan. 

De gemeente legt de media-instelling geen voorwaarden op die te maken hebben met de vorm of de 
inhoud van haar media-aanbod. De redactionele autonomie en het onafhankelijk functioneren van de 
media-instelling moet zijn gewaarborgd. Ook als de gemeente aanvullende subsidies verstrekt of op 
basis van een overeenkomst als opdrachtgever fungeert, moet de redactionele onafhankelijkheid van 
de media-instelling zijn gegarandeerd. De media-instelling blijft altijd (eind)verantwoordelijk voor de 
inhoud van het media-aanbod dat zij uitzendt. 

De Mediawet, de uitgangspuntennotitie lokale omroepen en nadere regelgeving van het 
Commissariaat kunt u vinden op onze website (www.cvdm.nl). Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 
u contact met ons opnemen via telefoonnummer (035) 77 37 700. 
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