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Onderwerp: Advisering aan Commissariaat voor de Media inzake RTV80
Aan de raad,
Beslispunt:

- verklaren dat Stichting Radio en TV BES (= RTV80) voor een verlenging van
de zendtijdtoewijzing voldoet aan de wettelijke eisen uit de Mediawet 2008.
- de Stichting Radio en TV BES nadrukkelijk verzoeken het
Programmabeleidbepalend Orgaan aan te vullen met vertegenwoordigers uit
de stroming Maatschappelijk zorg en Welzijn.

1. Waar gaat dit voorstel over?
In 2004 heeft het Commissariaat voor de Media aan de Stichting Radio en TV BES (=
RTV80) voor vijf jaar zendtijd toegewezen. In oktober 2009 eindigt deze termijn. RTV80
heeft het commissariaat verzocht om verlenging van de aanwijzing als lokale publieke
media. Een zelfde verzoek heeft RTV80 gedaan in 2004. De raad heeft op 24 september
2004 positief besloten. Bij brief van 20 april 2009 vraagt het Commissariaat voor de Media
onze gemeenteraad opnieuw om een advies (op grond van artikel 2.62, eerste lid Mediawet
2008) over deze aangevraagde zendtijdtoewijzing voor een nieuwe periode van vijf jaar.
Het Commissariaat voor de Media meldt dat de Mediawet een aantal eisen formuleert,
waaraan een lokale omroepinstelling moet voldoen, t.w.:
A.
De lokale omroepinstelling is rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
B.
De lokale omroepinstelling stelt zich volgens haar statuten uitsluitend, althans
hoofdzakelijk ten doel een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht
op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen
nut te zijn.
C.
De lokale omroepinstelling heeft op grond van haar statuten een orgaan dat het
programmabeleid bepaalt. Dit orgaan heeft een zodanige samenstelling, dat het
representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke,
culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden van dit orgaan worden op
voordracht van de omroep benoemd door het college van burgemeester en wethouders.
Ad A. Akkoord, de Stichting Radio en TV BES, de lokale publieke omroep, is rechtspersoon
met volledige rechtsbevoegdheid.
Ad B. Akkoord, de doelstelling van de stichting is opgenomen in haar statuten.
Ad C. Het Commissariaat noemt een aantal stromingen die in het
Programmabeleidbepalend Orgaan (pbo) vertegenwoordigd kunnen zijn: maatschappelijke
zorg en welzijn, cultuur en kunst, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke
grondslag, onderwijs en educatie, werkgevers, werknemers, etnische en culturele
minderheden en sport en recreatie.
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Overigens wijst ze erop dat de opsomming niet limitatief is en stelt ze dat het mogelijk is dat
er leden op persoonlijke titel worden benoemd, of vertegenwoordigers van andere groepen.
De gemeenteraad dient erop toe te zien dat de representatieve leden in het pbo een ruime
meerderheid vormen ten opzichte van de leden op persoonlijke titel. Bij gemeenten met
meerdere kernen dient rekening gehouden te worden met een evenwichtige verdeling.
Samenstelling Programmabeleidbepalend Orgaan (pbo)
Categorie
Naam
Maatsch. zorg en welzijn
Cultuur en Kunst
Kerkgenootschappen e.d.
Werkgevers
Werknemers
Onderwijs en educatie
Sport en recreatie
Etnische en culturele
minderheden
Toerisme

Organisatie/instelling

Vacature
J.L. Sander, Egmond aan Zee
M.Maes, Egmond aan Zee
Le Mair, Bergen
W.A. Beemsterboer, Bergen
T.J.J. Voogt, Schoorl
H.Admiraal, Egmond aan Zee
M.Verbaan, Groet

Museum van Egmond
Kerkenraad
Middenstandsvereniging
FNV
Onderwijszaken BES
Sportraad
Vluchtelingenwerk

J.Jansen, Schoorl

Horeca BES

De representativiteit van de Programmaraad komt tot uitdrukking in de samenstelling van dit
orgaan. De huidige samenstelling van het Programmabeleidbepalend Orgaan (pbo) kan als
representatief voor de gemeente worden beoordeeld. Vastgesteld kan worden dat de
belangrijkste stromingen in de Programmaraad zijn vertegenwoordigd en dat de
representativiteit gegarandeerd is. Qua omvang voldoet het pbo aan de eisen uit de
Mediawet. Ook is er sprake van een evenwichtige verdeling over de kernen. Wel is er een
vacature.
De conclusie is dat de Stichting Radio en TV BES voldoet aan de eisen uit de Mediawet.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Door een positief advies aan het Commissariaat voor de Media draagt de gemeente bij aan
het honoreren van het verzoek van RTV80 om verlening van de uitzendvergunning. In die
zin helpen we de lokale omroep in stand te houden. Dit komt geheel overeen met het
raadsbesluit van 24 maart 2009 over de besteding van de stelpost van 400.000,-- met
daarin voor de komende tien jaar een structurele subsidie aan RTV80.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
(meer dan één optie mogelijk)

 collegebevoegdheid
; raadsbevoegdheid
 opiniëren
 kaderstellend
 maatschappelijk urgent
 budgetrecht
anders nl. -

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Het bepaalde in de Mediawet. De gemeente heeft geen directe zeggenschap maar wel
invloed doordat het Commissariaat voor de Media op grond van het advies van de
gemeenteraad een besluit neemt over de aanvraag van RTV80.
Er is rond dit besluit wel een afgeleide zeggenschap voor de gemeente, namelijk de
jaarlijkse subsidie die ze verstrekt aan RTV80. Ze draagt daarmee bij aan de lokale
informatievoorziening.
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
n.v.t.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Daags na raadsbesluit maken we dit besluit schriftelijk kenbaar aan het Commissariaat voor
de Media. Bureau Communicatie stelt - conform het raadsbesluit - een brief op met daarin
een gemotiveerd advies over de aanvraag van RTV80.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Het advies heeft geen directe financiële gevolgen voor de gemeente Bergen. Wel
memoreren wij het raadsbesluit van 24 maart 2009 aangaande de besteding van de stelpost
van 400.000,-- met daarin voor de komende tien jaar een structurele subsidie aan RTV80.
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Dit besluit ligt in het verlengde van de argumenten tot een structurele subsidiering. Dit
advies vloeit daar nagenoeg automatisch uit voort.

Bijlagen: geen

Bergen, 18 augustus 2009
College van Bergen

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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