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Contactpeooon
Zeljka de Oude
Doorkièsnummer
+31 (35) 773 77 00
Geacht gemeentebestuur,
Op 8 november 201 lheeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)
Stichting RTV Stichtse Vecht (hierna: RTV Stichtse Vecht) voor vijf jaar aangewezen als Iokale
publieke media-instelling voor de gemeente Stichtse Vecht. Bij deze aanwijzing heeft het
. '
advies van uw gemeenteraa; van 27 september 201 1 e,en belangrijke rol gespeeld. De
hiervoor genoemde periode van vijf jaar is ingegaan op 8 novembctr 201 1 en eindigt op
7 november 2016. De instelling heeft ons bij brief van 12 september 2013, door het
Commissariaat ontvangen op 16 september 2013, Iaten weten dat de samenstelling van het
programmabeleidbepalend orgaan (hierna: pbo) is gewijzigd.
Met het oog op het nieuwe pbo van RW Stichtse Vecht verzoekt het Commissariaat uw
gemeenteraad, op grond van artikel 2.66, tweede Iid, van de Mediawet 2008, om een
zogenaamd tussentijds advies. Dat betekent dat het Commissariaat de gemeenteraad vraagt
hem te adviseren over de vraag of RW Stichtse Vecht nog aan de eisen van artikel 2.61,
tweede Iid, van de Mediawet 2008 voldoet.
Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61,
tweede Iid, van de Mediawet 2008 formuleert de navolgende 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 Iokaal 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 Ieven, 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 desbetre|ende provincie of
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
stromingen.
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COMMI|SARIAAY VDDG DE
MEDIA
Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies gemeenteraad bl aanvraag aanwlzing
als Iokale publieke media-instelling en de door de instelling overgelegde gegevens, die u
tevens bijgaand aantreft, dient de raad van uw gemeente een gemotiveerd advies uit te
brengen.
Artikel 6, tweede Iid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad blnnen
achttien weken, dat wil zeggen véér 4 februarl 2014, advies uitbrengt. Wij verzoeken u de
bovengenoemde termijn niet te overschrijden.
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de advisering door uw
gemeenteraad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.
Het besluit van de gemeenteraad, het daaraan voorafgaande voorstel en - voor zover
beschikbaar - de notulen van de raadsvergadering waarin het besluit is genomen zien wij
graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.
Wij stellen het op prijs als u de ontvangst van deze brief aan ons bevestigt en daarbij tevens
vermeld wie de behandelend ambtenaar is.
Mochten er nog
telefoonnummer.
Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van de instelling.
vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand
Hoogachtend, -
COMMISSARIMT VOOR DE MEDIA,
,/
drs. Wi roe
afdeli manager Onderzoek en Toegang
Aantal bijlagen: 4
-2-
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LOM MIS|ARIAAY VDDR DE MEDIA
Hoge Naarderweg 78 11111 1217 AH Hilversum 151
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Stichting RTV Stichtse Vecht
T.a.v. het bestuur
Gaslaan 4
3603 CN MAARSSEN
Datum
2 oktober 2013
Uw kenmerk
Onderwerp
Uw opgave van wjzigingen in het prngrammabeleidbepalend orgaan
Ons kenmerk Contactpe|oon Doorkiesnummer
615410/615775 Zeljka de Oude 0357737700
Geacht bestuur,
Op 16 september 2013 ontvingen wij tlw schrijven van 12 september 2013 waarin u ons op de
h telt van de wijzigingen in de samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan
oogte s
(hierna: pbo) van uw media-instelling. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.
Wij hebben heden het gemeentebestuur van Stichtse Vecht vecocht advies uit te brengen
over de vraag of uw instelfing voldoet aan de wettelijke eisen. Met betrekking tot de inhoud
van het door de gemeente te geven advies verwijzen wij u kodheidshalve naar bijgaand
afschrift van onze brief aan de gemeente.
Het pbo dient door zijn samenstelling representatief te zijn voor de verscheidenheid binnen de
lokale gemeenschap. De Ieden van het pbo zijn om die reden afgevaardigden van instellingen
of organisaties die actief zijn binnen een van de stromingen in de gemeente. Zo houdt het pbo
een sterke binding met het publiek van de omroep.
Uit het door u toegezonden overzicht volgt niet of de pbo-leden zijn afgevaardigd door
organisaties of instellingen of dat zij op persoonlijke titel zitting hebben in het pbo. Op het
overzicht ontbreken de namen van de organisaties of instellingen en de adresgegevens
daarvan.
wij wijzen u erop dat het is toegestaan dat in het pbo een of meerdere Ieden zitting hebben
die geen stroming vedegenwoordigen. Dit Iid is of deze leden zijn lid op persoonlijke titel.
Echter, in de statuten van de media-instelling dient dan te worden opgenomen dat het is
toegestaan leden op persoonlijke titel te benoemen, waarbij tevens dient te worden bepaald
dat de Ieden die afgevaardigd zijn door een organisatie of instelling (de representatieve leden)
een ruime meerderheid vormen ten opzichte van de leden op persoonlijke titel.
Wij verzoeken u om het overzicht van het pbo aan te vullen. De gevraagde informatie zien wij
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van dit schrijven,
tegemoet. Wij verzoeken u deze gegevens ook naar de gemeente Stichtse Vecht door te
sturen.
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LOMMISSARIAAY VOOR DE MEOIA
Wij stellen het op prijs als u bij uw teattie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.
Hoogachtend,
COMMISSARIMT VOOR DE MEDIA,
.. . jL||' .
. . |' .. -.- ..,.-,
......., . ., ,,...-.
z
..ày<r
z
drs. im Groen
afdelingsmanager Onderzoek & Toegang
Bijlage : -1
-2-
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Stichtse Vecht 7 september 2013
Overzicht Ieden PBO RTV STICHTSE VECHT.
Naam Adres Telefpon Email Functie
J. Van Liempdt Klokjeslaan 36 0346562515 Iiempdt@ziggo.nl Voorzltter PBO
3601 HE 0651266745
Maarssen
E.F.M. Engbersen VM Speljk|raat 2 03465/4926 Geen Email Senioren
3601TG 0653904934 Kern Maarssen
Mparssen .
E. Pesiwarissa Sleutelbloem 4 0651877622 esterpesiwarissa@live.nl Etnische
362117- minderheden
|reukelen Kern Breukelen
Rc Oo|een Gieltjesdorp 25 0306773636 r.oo|een@wxs.nl Ondernemers
3628 EK 0626134317 Kern Kockengen
Kockqngen
W. KLap Looydijk 5 0346281740 willemklap@zîggo-nl Onderwijs
3612 BC 0633317410 Kern Tienhoven
Tienhoven '
Voorzitter PBO,
h
Z ...
J van Lie pdt
Voorzitter Best r R SV,
d
S va n Eij l
Hoofdredadeur RWSV,
1
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EDMMIGSARIAAY vcca DE MEoI>
YOEL|CMYING ADVIE| OEMEEMTERAAD BlJ AANVRAAO
AANWIJZIND ALH LDKALE PUBLIEKE MEDIA=INSTELLING
1. Algemeen
De wetgever heeft gekozen voor een systeem waarbij per gemeente, voor de termijn van vijf jaar één
lokale publieke media-instelling kan worden aangewezen. De media-instelling dient hiertoe een
aanvr|ag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media. Een al bestaande instelling dient dit te
doen zes maanden voor âfloop van de aanwijzingstermijn van vijf jaar. De aan te wijzen media-
instelling wordt geacht Iokaal gebonden informatie te verscha|en en te fungefen als
communicatiemogelijkheid voor mensen uit de desbetre|ende Iokale gemeenschap. Met name omdat
er slechts ruimte is voor één Iokale media-instelling is het van groot belang dat deze representatief is
voor de gehele gemeenschap. Deze representativiteit moet tot uitdrukking komen in de samenstelling
yan het orgaan dat het programmabeleid van de media-instelling bepaalt. Dit orgaan, het zogeheten
programmabeleidbepalende orgaan (pbo), kan het algemeen bestuur van de media-in|telling zijn,
maar door de meeste media-instellingen is voor het bepalen van het media-aanbodbeleid een
atonderljk orgaan in het Ieven geroepen. In beide gevallen dient dit pbo zodanig te zjjn
samengesteld dat het representatief is voor de belanqrijkste in de gemeente voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdlenstige en geesteljke stromingen.
Naar aanleiding van het voorstel Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden heeà de
Raad van State géadviseerd, 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 advlesaanvraag
Het Commissariaat streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van de cnmplete
aanwijzingsaanvraag de raad van de betrokken gemeentetn) te verzoèken een advies uit te brengen
over de kraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.
3. Het advies van de gemeenteraad
lngevolge artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet kan het Commissariaat pas een aanwijzingsbesluit
nemen als de raad van de desbetre|ende gemeente het Commissariaat heeft geadviseerd over de
vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet in artike! 2.61, tweede iid stelt. De
gemeenteraad dient derhalve de volgende vragen te bean|oorden:
a. is de lokale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid?
b. stelt de lokale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten
doel het op îokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het yerzorgen van media-
aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente
Ieven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te
vervullen?
c. heeft de Iokale publieke mgdia-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod
bepaalt?
d. heeft het orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het media-aanbodbeleid bepaalt, het
pbo, een zodanîge 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.
1
Versie; okt. 2010
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LDMMIHEARIAAY vDDa DE MEDIA
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 Commissariaaf 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
lndien 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 Iid, aanhef en onder b,
van de Mediawet zjn goedkeuring onthouden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.
Ad ç. de Iokale publieke media-instelling heeft een pbo
Indien de media-instelling in haar statuten niet heeft bepaald d|t er een orgaan is dat, met
uitondering van ieder ander orgaan, het media-aanbodbeleid bepaalt, dan zal haar aanvraag niet om
advies aan de gemeente worden gezonden. Met andere woorden: de blj de adviesaanvraag yan het
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.
Ad d. het pbo is representatief la|ergesteld
'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
Iid, aanhef en onder c, van de Mediawet genoemde hoofdstromingen worden onde|erdeeld 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
vedegenwoordigen:
- maatschappelijke zorg en welzijn;
- cultuur en kunst',
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag;
- ondelwijs en educatie;
- werkgevers',
- werknemers',
- etnische en culturele minderheden',
- sport en recreatie;
- jongeren;
- ouderen;
- VrouWen;
- agrarische sector.
Deze opsomming is vanzelfsprekend niet Iimitatief. 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 Iokale gemeenschap van zoveel belang zijn dat zij in ieder geval een stem moeten
hebben in het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de medià-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 vedegenwoordigde stromingen in het pbo. Daarbij merkt het Commissariaat op dat
de |edia-instefling is aanbevolen, afvorens concreet aan te geven welke sectoren in het pbo
vedegenwoordigd moeten zijn, in overleg te treden met het gemeentebestuur. Indien het
2
Versie: okt. 2010
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LDM M I|DARI|AY vcc| DE MEDIA
gemeentebestuur van oordeel is àat de statuten een andere opsomming behoeven - h|t 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 Atromingen/sectoren in de statuten te worden
vermeld die ook daadwerkelijk vedegenwoordigd kunnen worden. De media-instelling dient zich
statutair de verplichting op te Ieggen dat de belangrijkste stromingen te allen tijde in het pbo
vedegenwoordigd zullen zijn, opdat de representativiteit gegarandeerd is.
Hoewel een brede vedegenwoordiging 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
vedegenwoordigen - de representatieve Ieden - een ruime meerderheid vormen ten opzichte van de
Ieden op persoonlijke titel.
a. de ve|egenwoordiging 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 Ioop van
de Iaatste decennia een multiculturele samenleving geworden, wat zichtbaar hood te zijn in, ondér
meer, het media-aanbod van de media-instellingen. Het Commissariaat streeft ernaar dat door middel
van de vedegenwoordiging in het pbo de betrokkenheid van etnische en culturele minderheden, met
name migranten, bij de Iokale mediadiensten wordt bevorderd. Ook een afgevaardigde van Amnesty
International of Vluchtelingenwerk kan als vedegenwoordiger van dez: stroming zitting nemen in het
pbo. Als niet direct een vedegenwoordiger van deze stroming is te vinden, dringt het Cnmmissariaat er
bij de media-instelling op aan te blijven zoeken en aled te blijven volgen of er binnen de gemeentetn)
on|ikkelingen plaatsvinden met betrekking tot de minderheden. Het gemeentebestuur kan hierbij een
initiërende of adviserende rol spelen.
b. meeçdere 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-iqstelling is in deze gevallen waar
mogelijk te kiezen voor afgevaardigden van overkoepelende organisaties en te streven naar een
evenwichtige (wellicht: evenœdige) 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 Iokaal publiek media-aaabod voor twee of meer gemeenten.
c. overheidsvedegenwoordiging 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 Ieden van een commissie als
bedoeld in Hoofdstuk V van de Gemeentewet in het pbo.
5. De beoordeling van de representativiteit
a. advies inzake aanwlzingsaanvraag
Het Commissariaat is van mening dat het bij de aanvraag tot aanwijzing als Iokale 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 wer|aamheden 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
vedegenwoordigde stromingen maar om een weging. Het verdient dan ook aanbeveling om, al dan
niet steekproefsgewijs, na te gaan of de Ieden van het pbo zich bewust zijn van hun taak en
veran|oordelijkheid. 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.
3
Versie: okt. 2010
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LDM MIEGARIAAY VDDR DE MEDIA
Aspecten die van belang kunnen zijn bij de bean|oording van àe vraag of een Iokale media-instelling
daadwerkelijk een draagvlak heeft binnen de Iokale gemeenschap zljn 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. ln dit geval stelt het Commissariaat de mening van het
gemeentebestuur hierover op prijs.
b. tussentlds advies
De jemeenteraad brengt éénmaal in de vljf jaar aan het Commissariaat advies uit over de vraag of de
medla-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 constateed, dan kan het Cpmmissariaat 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 Com|issariaat acht het in dit kader van groot
belang dat in een vroeg stadium gebreken in de representativiteit aan het Iicht komen.
6. Eén Iokale media-lnstelling voor meerdere gemeenten
Artikel 2.64, eerste Iid, van de Mediawet bepaalt dat een instelllng dle de publieke mediaopdracht
wil uitvoeren voor meer dan één gemeente, alleen dan wordt aangewezen als Iokale media-instelling,
indàen de desbetre|ende 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
vecorgingsgebied, 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 Iokale media-
instelling betreft die zij gedurende vijf jaren 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 Iokale media-instelling dle aan de eisen van de Mediawet
vofdoen, dan bevorderen burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 2.63, eerste
Iid, van deze wet het samengaan van deze instellingen. lpdi|n 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 heeq. Nadat de gemeenteraad zijn advies aan
hem heeft uitgebracht, wijst het Commissariaat één media-instelling aan. Het Commissariaat ne|mt
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
hoocitting.
In gekallen 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 Iokale initiatlef. Dit vloeit voort uit de bedoeling van de wetgever en de functie van de Iokale
media-instelling: het verschasen van lokaal gebonden informatie en het creëren van een extra
communicatiemogelijkheid voor de Iokale 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 Iokale media-instelling voor één gemeente adequater kan
reageren op actuele gebeudenissen 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. Gemeenteraadsbeslult
Op grond van artikel 6, tweede Iid, van de Mediaregeling ziet het Commlssariaat binnen achttien
weken na ontvangst van zijn verzoek het collegevooqstel 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 ethe|requentie dringt het Co|missariaat 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 Iokale publieke media-instelling verleent het Agentschap
Telecom aan die instelling een vergunning voor het gebruik van een ethedrequentie. 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 desbetregende ethe|requentie.
9. Bekostigingsplicht
Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgpliçht voor de bekostiging van de Iokale publieke media-
instellingen. Als uitgangspunt kunnen de gemeenten daarbij een bedrag van ten minste f 1,30 (plus
index) per woonruimte hanteren. Het Commissariaat houdt toezicht op deze gemeentelijke zorgplicht.
In een zogenoemde uitgangspuntennotitie Iokale omroepen informeert het Commissariaat de media-
instellingen over hun rechten en plichten en die van de gemeentebesturen betre|ende de zorgplicht.
Als een gem'eenteraad positief adviseert over de aanwijzingsaanvraag van de Iokale media-instellin'g
maar weigert het met de zorgplicht gemoeide bedrag te begroten, dan kan het Commissariaat zich
wenden tot Gedeputeerde Staten van de betre|ende provincie. Die kan het bedrag op de begroting
van de gemeente een vaste bestemming geven.
Het Commiséariaat ziet er op toe dat de media-instelling zièh houdt aan de Mediawet. Het toezicht
richt zich ondermeer op de financiën, de redactionele ona|ankelijkheid 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 controleed het Commissariaat of de Iokale media-
instelling zich niet voor het karretje van (commerciële) derden Iaat spannen en of voorgenomen
nevenactiviteiten voldoen aan de mediaweoelijke voo|aarden. In het Handboek Finaaciële
Veraa|oording Publieke Lokale Media-instellingen staat welke informatie in dit kader aan hèt
Commissariaat verstrekt moet worden.
De financiële controle door de gemeente is van een andere orde. De genleente verricht een
jaarrekeningtechnische toetsing en kijkt naar de doelmatigheid en doeltre|endheid van de besteding
van de gelden die in het kader van de gemeentelijke zorgplicht zijn verstrekt. Met andere woorden: is
het geld e|ciënt en effectief ingezet? Ook gaat de gemeente na of aan de bekostigingsvoo|aarden
is voldaan.
De gemeente Iegt de media-instelling geen voo|aarden 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 fungeed, moet de redactionele onafhankelijkheid van
de media-instelling zijn gegarandeerd. De media-instelling blijft altijd (elndlveran|oordelijk voor de
inhoud van het media-aanbod dat zij uitzendt.
De Mediawet, de uitgangspuntennotitie Iokale omroepen en nadere regelgeving van het
Commissariaat kunt u vinden op onze website (|.cvdm.nl). Mocht u nog vragen hebben, dan kunt
u contact met ons opnemen via telefoonnummer (035) 77 37 700.
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