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

−
−

Verklaren dat de Stichting Radio en TV BES 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 Kerkgenootschappen /
genootschappen op levensbeschouwelijke grondslag

1. Waar gaat dit voorstel over?
In 2009 heeft het Commissariaat voor de Media aan de Stichting Radio en TV BES (hierna te
noemen: RTV80) voor vijf jaar zendtijd toegewezen. In oktober 2014 eindigt deze termijn.
Het Commissariaat voor de Media heeft van RTV80 het verzoek gekregen om verlenging
van de zendtijd. Voordat het Commissariaat voor de Media daarover een beslissing neemt,
wordt de gemeenteraad verzocht te adviseren over de vraag of RTV80 voldoet aan de eisen
(art. 2.61) die de Mediawet 2008 stelt.
Wettelijke eisen
Volgens de Mediawet moet de lokale omroepinstelling, in dit geval de Stichting Radio en TV
BES, om zendtijd toegewezen te krijgen voldoen aan de volgende eisen:
De lokale omroepinstelling:
a. is rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;
b. stelt zich volgens de statuten uitsluiten of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau
omroepprogramma’s te verzorgen dat erop gericht is op bevrediging van
maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven, en het verrichten van alle
activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;
c. heeft een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief
is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige of geestelijke stromingen.
Uit de brief van het Commissariaat voor de Media blijkt, dat de Stichting Radio en TV BES
(de lokale omroep RTV80) voldoet aan de eisen, genoemd onder a tot en met c, Mediawet
2008 (artikel 2.61).
Adviesvraag
De kernvraag in deze aanwijzingsprocedure is of het programmabeleidbepalende orgaan
(hierna te noemen: pbo) van RTV80 een zodanige samenstelling heeft, dat het representatief
is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen. Het Commissariaat voor de Media heeft in haar
brief gevraagd in het advies hier nadrukkelijk een standpunt in te nemen.
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Stromingen in programmabeleidbepalende orgaan
In de statuten van RTV80 (art 11, lid 4) is aangegeven dat in de bpo tenminste zitting hebben
vertegenwoordigers van de navolgende in de gemeente voorkomende stromingen:
maatschappelijke zorg en welzijn, kerkgenootschappen/genootschappen op
levensbeschouwelijke grondslag, werknemers, werkgevers, onderwijs en educatie, sport en
recreatie, etnische en culturele minderheden.
In haar brief noemt het Commissariaat voor de Media ook nog de stromingen: jongeren,
ouderen, vrouwen en de agrarische sector. Aangezien deze opsomming niet limitatief is, kan
worden volstaan met de opsomming zoals, die is opgenomen in de statuten van RTV80.
In een pbo kunnen naast de leden die een stroming vertegenwoordigen, ook leden op
persoonlijke titel zitting nemen. De gemeente zal erop moeten toezien dat de leden, die een
stroming vertegenwoordigen – de representatieve leden – een ruime meerderheid vormen te
opzichte van de leden op persoonlijke titel
Samenstelling Programmabepalend Orgaan (pbo) van de Stichting Radio en TV 80
stroming
Cultuur en Kunst
werknemers
werkgevers
Sport en educatie
Etnische en Culturele
minderheden
Onderwijs en educatie
Welzijn en Zorg

vertegenwoordiger
J.L. Sander, Egmond aan
Zee
W.C. Beemsterboer, Bergen
W.F. LeMair,
J. de Waard,
Heerhugowaard
Mevr. N. Visser, Egmond
aan Zee
Mevr. W. Kramer (docente)
Egmond aan Zee
Mevr. R. van Rossum,
Bergen

Organisatie/instelling
Museum van Egmond
FNV (werknemers)
Ondernemersvereniging
Bergen
Sportraad Bergen
Stichting Vluchtelingenwerk
werkgroep Bergen
(Egmond-Bergen-Schoorl)
Bonhoeffer College
(Castricum)
Stichting Welzijn Bergen afd.
Ouderenzorg

De huidige samenstelling van het Programmabeleidbepalende Orgaan (pbo) kan als
representatief voor de gemeente Bergen worden beoordeeld. De belangrijkste stromingen in
de Programmaraad, zoals vastgelegd in de statuten, zijn vertegenwoordigd. De stroming
Kerkgenootschappen/genootschappen op levensbeschouwelijke grondslag is op dit moment
niet in het Programmabeleidbepalende Orgaan van de lokale omroep vertegenwoordigd. Het
bestuur van RTV80 krijgt van ons het verzoek om de nodige stappen te ondernemen om
deze stroming statutair in het bpo in te vullen.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt?
Door positief te adviseren op de aanvraag om verlenging om zendtijd door RTV80, kan de
lokale omroep, mits blijvend aan de wettelijke eisen wordt voldaan, in de gemeente actief
blijven. Daarmee kan zij blijvend bijdragen aan de lokale informatievoorziening via radio en
tv.
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3.

Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
collegebevoegdheid:
raadsbevoegdheid:

Dit voorstel had in het derde kwartaal van 2014 aan de raad moeten worden voorgelegd.
Door miscommunicatie in de ambtelijke organisatie is dit onderwerp blijven liggen. Het
college verzoekt de raad om bij deze alsnog een besluit te nemen en een positief advies uit
te brengen.
opiniërend:
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 gemeenteraad heeft geen directe zeggenschap, maar wel
invloed doordat het Commissariaat voor de Media op grond van het advies van de raad een
besluit neemt over de aanvraag van RTV80.
Regionale samenwerking
vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
komt hier niet voor in aanmerking omdat: de aanvraag om zendtijd zich beperkt dit
het grondgebied van de gemeente Bergen
Burgerparticipatie:
Niet van toepassing
Externe communicatie: Niet van toepassing
Extern overleg gevoerd met: Commissariaat voor de Media
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Niet van toepassing
6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer
wordt de raad daarover gerapporteerd?
Nadat het besluit door de gemeenteraad is genomen, wordt dit besluit schriftelijk kenbaar
gemaakt aan hert Commissariaat voor de Media.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Het advies heeft geen directe financiële gevolgen voor de gemeente Bergen. De
gemeenteraad heeft aan RTV80, bij besluit van 24 maart 2010 voor de duur van 10 jaar,
subsidie verstrekt in de verbouwingskosten van de studio in Hotel Zuiderduin in Egmond aan
Zee. Daarnaast ontvangt RTV80 op grond van het collegebesluit van 22 februari 2011 een
jaarlijkse bekostigingsbijdrage op grond van artikel 2.17a van de Mediawet. Beide
vergoedingen zijn in de in de gemeentebegroting verantwoord. Bij zendtijdtoewijzing door het
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commissariaat voor de Media wordt deze financiële bijdragen gecontinueerd. Er zijn geen
externe subsidiebronnen.
Risico’s
open-einde regelingen:
garantieverplichtingen:
risico’s gemeentelijke eigendommen:
overige risico’s:
opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Door positief te adviseren op de aanvraag om verlenging om zendtijd door RTV80, kan de
lokale omroep, mits blijvend aan de wettelijke eisen wordt voldaan, in de gemeente Bergen
actief blijven. Daarmee kan zij blijvend bijdragen aan de lokale informatievoorziening via
radio en tv.

Bijlagen:
1. Brief van het Commissariaat voor de Media van 27 juni 2014, kenmerk
621632/629908, met als onderwerp: Advies Stichting Radio en TV BES met bijlagen

Bergen, 23 juni 2015
College van Bergen,

mr. M.N. Schroor
locogemeentesecretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester
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