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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Het college opdragen een positief advies aan het Commissariaat voor de Media uit te brengen 

over de representativiteit van het pbo van Stichting  RTV Stichtse Vecht.  
 
 
Samenvatting 
 
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft uw gemeenteraad verzocht een advies uit te 
brengen over de representativiteit van het nieuwe programmabeleid bepalend orgaan (pbo) van 
Stichting RTV Stichtse Vecht. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan lokale omroep 
- Verzoek Commissariaat voor de Media voor tussentijds advies representativiteit pbo RTV 

Stichtse Vecht 
- Overzicht pbo RTV Stichtse Vecht per 1 februari 2014 
 
  

Raadsvoorstel 
(Gewijzigd) 

 
Onderwerp 
Programmabeleid bepalend orgaan (pbo) RTV Stichtse Vecht 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
25 februari 2014 
 
Werksessie 
4 februari 2014 

 

Portefeuillehouder 
Mw. drs. G. Helling-Zeisseink 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
miriam.van.gelder@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/11/02365-VB/14/03676 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De representativiteit van het pbo van RTV Stichtse Vecht dient beoordeeld te worden. De in de 
Mediawet opgenomen taak van het pbo om het media-aanbodbeleid te bepalen heeft slechts zin als 
ook gecontroleerd wordt of dat beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Weliswaar is het bestuur 
hiervoor verantwoordelijk, maar naar het oordeel van het Commissariaat is het pbo het 
aangewezen orgaan om deze controle uit te oefenen. 
 
Argumenten 
Het pbo voldoet in kwantiteit aan de wettelijke voorwaarden. RTV Stichtse Vecht heeft gekozen voor 
een pbo dat bestaat uit leden uit de verschillende kernen, omdat de nieuwe werkwijze van RTV 
Stichtse Vecht uitgaat van een lokale omroep waar gewerkt wordt met input vanuit de verschillende 
kernen. RTV Stichtse Vecht heeft daarom gekozen voor een nieuwe samenstelling van het pbo.  
Op 4 februari jl., bij de werksessie van de gemeenteraad, hebben wij een nieuwe lijst met pbo-leden 
ontvangen. De vertegenwoordiging vanuit de stromingen is hiermee voldoende gedekt. 
 
Achtergrond 
Het pbo moet voldoen aan artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008. Deze formuleert de 
navolgende eisen: 
“Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die 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.”  
(Onder aanwijzing wordt verstaan aangewezen als lokale publieke media instelling voor de gemeente 
Stichtse Vecht.) 
 
In de bijgevoegde ”Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke 
media-instelling” van het commissariaat voor de Media staat ondermeer het volgende over de 
representativiteit van het pbo.  
“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/organisatie 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 aan 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.”  
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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 de gemeente en/of 
dorpskern.”  
 
Voorliggend pbo 
Het nieuwe pbo van RTV Stichtse Vecht voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden: een pbo 
dient te bestaan uit minimaal 5 leden. Het Commissariaat  toetst of het pbo voldoet aan de wettelijke 
eisen en vraagt vervolgens aan de gemeenteraad of het pbo representatief is. Op dit moment bestaat 
het nieuwe pbo van RTV Stichtse Vecht uit 7 leden vanuit een organisatie, 1 onafhankelijk lid en een 
onafhankelijke voorzitter. De leden zijn afkomstig uit de kernen: Maarssen, Breukelen, Loenen aan 
de Vecht, Kockengen en Tienhoven en zij vertegenwoordigden de volgende stromingen: ouderen, 
etnische minderheden, ondernemers, onderwijs, jongeren, zorg en welzijn en sport.  
 
Mening college 
RTV Stichtse Vecht heeft alert gereageerd op onze vraag om de pbo-lijst, die zij verstuurd heeft aan 
het Commissariaat, aan te vullen. Wij vinden de stromingen sport en jongeren belangrijk als het gaat 
om het media-aanbodbeleid van onze lokale omroep. Ook vinden wij dat gezien de transformatie de 
stroming maatschappelijke zorg en welzijn steeds belangrijker wordt voor onze maatschappij. RTV 
Stichtse Vecht heeft op korte termijn gezorgd dat er 3 leden vanuit de stromingen sport, zorg en 
welzijn en jongeren aan de pbo-lijst zijn toegevoegd. Ook heeft RTV Stichtse Vecht rekening 
gehouden met de meerdere dorpskernen.  
 
Communicatie 
Wij zullen het Commissariaat voor de Media en RTV Stichtse Vecht schriftelijk op de hoogte brengen 
van het raadsbesluit.  
 
Financiën en risico’s 
Geen. 
 
Vervolg 
Nu RTV Stichtse Vecht een representatief pbo heeft, willen wij met het nieuwe pbo  in gesprek gaan 
over de taken en het  het modelreglement pbo lokale omroep. 
 
Kanttekeningen 
Geen.  
  
21 januari 2014 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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