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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 15 mei 2018.

Onderwerp
Advies gemeenteraad verlenging zendmachtiging lokale omroep

Advies raadscommissie
Kamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
Het Commissariaat van de Media op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 
2008 aan te geven dat de Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder voldoet aan de eisen 
die deze wet stelt.

Doelstelling
Uitvoering van artikel 2.62, eerste lid Mediawet 2008.

Inleiding
Op 12 augustus 2013 heeft het Commissariaat van de Media (CvdM) Stichting Lokale 
Omroep Noordoostpolder aangewezen als publieke media-instelling voor de gemeente 
Noordoostpolder, na een positief advies van uw raad. Deze aanwijzing loopt tot 
11 augustus 2018.
Het CvdM verzoekt u een advies uit te brengen over verlenging van de aanwijzing tot 
lokale media-instelling en daarmee het behouden van de zendmachtiging.
Aanwijzing geschiedt nadat uw raad heeft geadviseerd over de vraag of de
instelling aan de eisen, bedoeld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008
voldoet.
Wij adviseren u een positief advies uit te laten brengen.

Beleidsreferentie
=> Mediawet 2018 en mediabeleid gemeente Noordoostpolder, zoals verwoord in de 

Cultuurnota 'Wij gaan het (mee)maken!'

Argumenten

1.1. U moet volgens de wet advies uitbrengen

De Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder heeft aan het CvdM laten weten dat zij in 
aanmerking wensen te komen om voor een aansluitende periode opnieuw te worden 
aangewezen als lokale publieke media-instelling.
Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag, dient uw raad, op 
grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008, het CvdM te adviseren over de 
vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

1.2. U moet antwoord geven op de volgende vragen

U moet in uw advies de volgende vier vragen met een duidelijk ja of nee 
beantwoorden:
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a. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 
rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een 
vereniging?

b. Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht 
uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging 
van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?

c. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het 
media-aanbod bepaalt?

d. Is dit programmabeleid bepalende orgaan (hierna: PBO) representatief 
samengesteld?

1.3. De lokale omroep voldoet aan de voorwaarden

Uit de meegezonden stukken bij de aanvraag (zie bijlage 1) blijkt het volgende:
a. De aanvrager is een rechtspersoon. Dat blijkt uit de meegezonden statuten van 

september 2011 en het uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
b. Uit de statuten (art. 2 lid 1) valt op te maken dat de stichting zich ten doel stelt 

het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen 
van media-aanbod dat gericht is op bevrediging van maatschappelijke behoeften 
in de gemeente Noordoostpolder. Die doelstelling is conform het vereiste uit de 
wet.

c. Uit artikel 11 lid 1 van de statuten blijkt dat de stichting een PBO kent die het 
media-aanbodbeleid vaststelt.

d. Uit artikel 11 lid 3 van de statuten blijkt dat het PBO representatief wordt 
samengesteld. Uit het meegezonden overzicht van de huidige leden van het PBO 
valt op te maken dat in de realiteit ook sprake is van voldoende afvaardiging uit 
de diverse geledingen.

De conclusie is dat alle vragen eenduidig met 'ja' beantwoord kunnen worden.

Kanttekeningen

1.1. Statuten van de Stichting Lokale Omroep zijn niet op alle onderdelen actueel

De statuten zijn 28 november 2011 gewijzigd. Op enkele onderdelen stroken ze niet 
geheel met de huidige realiteit. Zo wordt in artikel 1 lid 3 gesteld dat het omroepbedrijf 
de naam Radio Noordoostpolder draagt. Dat is inmiddels Luister 527.
Dergelijke zaken zijn echter niet van belang voor de vraagstelling.

1.2. Dit is geen aanvraag in het kader van de streekomroepvorming
Deze aanvraag betreft nog een aanvraag tot het zijn van een lokale publieke omroep. 
Luister 527 en Urk FM werken onder de regie van de gemeenten Urk en Noordoostpolder 
aan de vorming van een streekomroep. Indien dat definitief een feit is zal er sprake zijn 
van een andere rechtsvorm en zal een nieuwe procedure volgen. In de tussentijd kunt u 
Luister 527 beschouwen en behandelen als een lokale omroep.
Wij hebben u via de Nieuwsbrief van uw raad een apart collegebesluit gestuurd waarin 
wij besluiten namen over de voortgang ten opzichte van de subsidiëring van de omroep 
en de sturing op de gewenste resultaten.

2. Op de termijn waarbinnen uw raad moet reageren is uitstel verleend 
In de brief van het CvdM staat dat u uiterlijk 24 mei 2018 een advies moet uitbrengen. 
We hebben aangegeven dat dit door de coalitievorming en de raadsplanning niet 
haalbaar is en hebben uitstel gekregen van het CvdM tot 10 juli 2018. Hierdoor is het 
mogelijk dat u in uw raadsvergadering van 9 juli het besluit kan nemen.

Planning/uitvoering
Na besluitvorming door de raad het getekend raadsbesluit te sturen aan het CvdM 
met een link naar de beraadslagingen (in plaats van notulen).
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Portefeuillehouder : W. Haagsma
Steller : de heer R.G.I. Hafkamp; 06 13 32 59 42;

r.hafkamp@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018, no. 
18.0000218;

BESLUIT:

het Commissariaat van de Media op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 
2008 aan te geven dat de Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder voldoet aan de eisen 
die deze wet stelt.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 juni 2018.
De griffier, ^____^ de voorzitte


