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Verlenging aanwijzing RTV80 als lokale publieke omroep

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media om RTV80 aan te wijzen
als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Bergen voor de periode 19 oktober
2019 tot en met 18 oktober 2024 omdat RTV80 voldoet aan de eisen van de Mediawet, het
representatief is voor de lokale stromingen in de gemeente en omdat het onafhankelijk en
onpartijdig is.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Het Commissariaat voor de Media verzoekt de gemeente een advies te geven over de
verlenging van de aanwijzing van RTV80 als lokale publieke media-instelling voor de
gemeente voor de aansluitende periode 19 oktober 2019 tot en met 18 oktober 2024. Uw
raad dient hierover een uitspraak doen vóór 13 augustus 2019, zodat het Commissariaat
voor de Media tijdig een besluit kan nemen over de aanvraag van RTV80 tot verlenging van
de aanwijzing.
KEUZERUIMTE
De Mediawet 2008 regelt de aanwijzing van regionale of lokale publieke media-instellingen.
In artikel 2.61 van deze wet staat dat het Commissariaat voor de Media lokale instellingen
als publieke media-instellingen kan aanwijzen nadat de gemeenteraad heeft geadviseerd
over de vraag of de instelling aan de eisen voldoet die de wet voorschrijft.
Het gaat hierbij om de volgende eisen:
a. de instelling moet een rechtspersoon zijn naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid;
b. de instelling moet volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk zich ten doel stellen het
op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van mediaaanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die leven in een
gemeente waarop de instelling zich richt, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn
om daarmee een publieke taak te vervullen;
c. de instelling moet volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het mediaaanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen
Het Commissariaat voor de Media geeft voorts aan dat de gemeente in haar advies met
name aandacht moet besteden aan de vraag hoe representatief voor de lokale stromingen
de lokale omroep is. Deze vraag moet met een duidelijke ja of nee door de raad worden
beantwoord. Daarnaast benadrukt het Commissariaat voor de Media het belang van de
onafhankelijkheid van de lokale omroep. Deze moet zowel onafhankelijk zijn van
commerciële invloeden, maar ook van invloeden van de overheid. De inhoudelijke,
redactionele en journalistieke vrijheid mag op geen enkele wijze worden ingeperkt. Er mag
ook geen sprake zijn van belangenverstrengeling van de lokale omroep en de raad.
TOELICHTING OP HET ADVIES
RTV 80 voldoet aan de eisen van de Mediawet:
1. De statuten van RTV80 (zie het achterliggend document) laten zien dat de lokale omroep
een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid;
2. Volgens de statuten heeft RTV80 zich het volgende ten doel gesteld onder artikel 2:
a. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Bergen, hierna te noemen
de gemeente;
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b. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke media-opdracht door het verzorgen van
media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de
gemeente, waarop de instelling zich richt, leven en het verrichten van alle activiteiten die
nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
c. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder
betrekking heeft op de gemeente.
3. Volgens artikel 11 van de statuten heeft RTV80 een programmabeleidsbepalend orgaan
(hierna: PBO), dat onder meer als taak heeft
a. het vaststellen van een programmabeleid,
b. toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten,
c. het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur.
Ook is bepaald in artikel 11 lid 4 van de statuten dat dit orgaan zo is samengesteld dat het
representatief is voor de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen.
In het achterliggend document is er een overzicht van de samenstelling van het PBO van
RTV80. Deze bestaat uit 3 leden met vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen, de
werknemers en de werkgevers. Er ontbreken nog een aantal leden op het lijst bij het moment
van aanvraag op 19 maart 2019. Wettelijk moeten er minimaal 5 leden zijn en in ieder geval
1 lid namens de etnische/culturele minderheden. Hierover is contact geweest met RTV80. Ze
hebben intussen het PBO uitgebreid met 2 leden, iemand namens de stroming senioren en
iemand van Vrouwen van Nu, zodat het minimum van 5 leden is bereikt. Ook is RTV80 bezig
met het werven van leden voor de stroming onderwijs en etnische/culturele minderheden. De
verwachting is dat dit gebeurt voor het besluit van de raad. Dan is de lijst voldoende
representatief voor de stromingen in de gemeente.
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Het huishoudelijk reglement van RTV80 regelt in artikel 11 dat de programmamakers vrij zijn
om hun programma naar eigen idee in te vullen. Ze zijn hierin dus onafhankelijk. RTV80
heeft ook geregeld dat reclame alleen rond het nieuws wordt uitgezonden. De Mediawet stelt
beperkingen aan het uitzenden van reclame. Hier houdt RTV80 zich aan.
Er kan worden vastgesteld dat de medewerkers van RTV80 vrij en onafhankelijk kunnen
werken en dat de programmering van RTV80 niet wordt beïnvloed door commerciële
belangen. Ook werken ze onafhankelijk van de gemeente.
De conclusie is dat RTV 80 voldoet aan de wettelijke eisen en ook aan de eisen van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid, die door het Commissariaat voor de Media worden
benadrukt.
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
U wordt voorgesteld een positief advies te geven.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De aanwijzing als lokale publieke media-instelling betreft een lokale aangelegenheid. Wel is
er binnen de regio een ontwikkeling naar meer samenwerking tussen de lokale omroepen.
RTV80 werkt hierbij samen met de andere BUCH-omroepen. Ook wordt er een
draagvlakonderzoek gedaan in samenwerking met de NLPO naar verdere samenwerking
binnen de regio Alkmaar.
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RISICO’S
Niet van toepassing.
FINANCIËN
De bekostiging van RTV80 staat begroot op grootboeknummer 6560100. De gemeente
ontvangt hiervoor een bijdrage via de Algemene uitkering. Het gaat om een bedrag van
ongeveer € 17.000,-. De kosten voor de TV-uitzendingen, de providers van internet en de
Mediahub zijn gestegen. RTV80 heeft daarom een hogere bekostiging nodig. Het college
heeft besloten om deze verhoging van € 15.000,- goed te keuren.
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Er is overleg geweest met RTV80.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na uw besluit neemt het Commissariaat voor de Media een beslissing op basis uw advies.
BIJLAGEN
-

Raadsbesluit

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
-

Brief van Commissariaat voor de Media met de achterliggende stukken van RTV80.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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