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Onderwerp
De stichting Lokale Omroep Regio Haarlem wil in aanmerking komen voor aanwijzing als lokale 
media-instelling in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Het 
Commissariaat voor de Media voert de Mediawet uit en beslist over de aanvraag. De 
gemeenteraden moeten een gelijkluidend advies geven over 4 specifieke zaken.

Advies lokale omroep

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020 

In aanmerking nemend
» dat het een aanwijzingsaanvraag betreft voor meerdere gemeenten en 
» dat de adviezen van de gemeenteraden betrekking hebben op een 

programmabeleidsbepalende orgaan met dezelfde samenstelling

besluit:

1. De vraag of de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem een rechtspersoon naar Nederlands 
recht met volledige rechtsbevoegdheid is, bevestigend te beantwoorden;

2. De vraag of de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem zich ten doel stelt op regionaal 
niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is 
gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven, 
bevestigend te beantwoorden;

3. De vraag of de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem volgens de statuten een orgaan dat 
het beleid voor het media-aanbod bepaalt, bevestigend te beantwoorden;

4. De vraag of dit programmabeleidsbepalende orgaan representatief samengesteld, 
bevestigend te beantwoorden.
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Voorgesteld besluit
1. De vraag of de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem een rechtspersoon naar Nederlands 

recht met volledige rechtsbevoegdheid is, bevestigend te beantwoorden;
2. De vraag of de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem zich ten doel stelt op regionaal 

niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is 
gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven, 
bevestigend te beantwoorden;

3. De vraag of de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem volgens de statuten een orgaan 
heeft dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt, bevestigend te beantwoorden;

4. De vraag of dit programmabeleidsbepalende orgaan representatief is samengesteld, 
bevestigend te beantwoorden.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De stichting Lokale Omroep Regio Haarlem heeft een verzoek ingediend bij het Commissariaat voor 
de Media (hierna CvdM) om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de 
gemeente Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.
Op grond van de Mediawet neemt het CvdM hierover een beslissing. De wet stelt dat de 
gemeenteraden over deze aanvraag een advies moet geven. In de mediawet is aangegeven over 
welke specifieke onderwerpen de raad moet adviseren.

Beoogd effect
Het beoogde effect van dit voorstel is dat de raad op grond van argumenten een besluit kan 
nemen.

Politieke keuzeruimte
De mediawet is hier van toepassing. Het CvdM vraagt de gemeenteraad een advies en stelt de raad 
een viertal vragen die met "ja" of "nee" moeten worden beantwoord.

Gedachtegang
De volgende vragen moeten worden beantwoord:
1. of de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem een rechtspersoon naar Nederlands recht met 

volledige rechtsbevoegdheid is. Dat blijkt uit het meegestuurde uittreksel uit het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 14-10-2018.

2. of de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem zich ten doel stelt op regionaal niveau de 
publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de 
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven. Dat blijkt uit de 
statuten van de stichting. Het doel van de stichting is geregeld in artikel 3, eerste lid.

3. De vraag of de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem volgens de statuten een orgaan heeft 
dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Ook dat blijkt uit de statuten. Dit orgaan is 
geregeld in artikel 10.

4. De vraag of dit programmabeleidsbepalende orgaan (PBO) representatief is samengesteld. De 
Mediawet geeft aan dat een PBO vertegenwoordigers uit tenminste maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen moet bevatten. Het PBO van de stichting voldoet 
daaraan. Bovendien zijn personen uit de stroming Onderwijs en educatie, Sport en recreatie en 
Etnische en culturele minderheden vertegenwoordigd in het PBO.

De conclusie kan worden getrokken dat alle vragen met "ja" worden beantwoord.
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Argumenten
De gemeenteraad besluit een positief advies te geven over de aanvraag door de Stichting Lokale 
Omroep Regio Haarlem, want alle door het Commissariaat gestelde vragen moeten bevestigend 
worden beantwoord.

Overwegingen van het college
De Mediawet bevat regels en voorschriften met betrekking tot de aanwijzing van lokale publieke 
media-instellingen. De gemeenteraad adviseert het Commissariaat over de vraag of de aanvrager 
voldoet aan de eisen die zijn neergelegd in de wet. Beleidsvrijheid op dit punt is er niet.

In de Mediawet is voorts bepaald dat het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de 
bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling.
In de algemene uitkering van de gemeente is een bedrag opgenomen om lokale publieke media- 
instellingen te kunnen subsidiëren.

Middelen
Financiële middelen
Aan het positieve advies van de gemeenteraad zijn subsidieverplichtingen verbonden. De verplichte 
bijdrage wordt via de algemene uitkering uit het gemeentefonds gecompenseerd. Voor de 
gemeente een budgettair neutraal effect. De bijdrage is gekoppeld aan het aantal huishoudens in 
de gemeente en wordt jaarlijks met het accrespercentage aangepast. De bijdrage voor 2021 
bedraagt C 1,39 per huishouden. Uitgaande van 10.387 huishoudens moet rekening gehouden 
worden met een bijdrage van C 14.438 om de lokale publieke media-instelling te bekostigen. Bij de 
vaststelling van de begroting 2021 is via een nieuw begrotingsvoorstel in de structurele middelen 
voorzien.

Personele middelen
Er zijn geen extra mensen nodig.

Organisatorische middelen
De organisatie hoeft niet te worden veranderd.

Participatie
Het is een taak van de gemeenteraad een advies te geven over de aanwijzing van een lokale 
publieke media-instelling. Dat is vastgelegd in de Mediawet. Voor inspraak door burgers of groepen 
uit de samenleving is geen ruimte.

Communicatie
Via de gebruikelijke kanalen vindt communicatie over dit onderwerp plaats.

Samenwerking (Heemstede)
Aan de gemeenteraden van Haarlem, Heemstede en Zandvoort zijn dezelfde vragen gesteld als die 
aan Bloemendaal. Om tot een succesvolle aanwijzing als lokale publieke media-instelling te komen 
moeten de adviezen eensluidend zijn.
Met de ambtelijke dienst van genoemde gemeenten heeft overleg plaatsgehad over de redactie van 
het advies.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, zal dit besluit aan het Commissariaat zo snel 
mogelijk worden meegedeeld.
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Evaluatie
Er wordt niet geëvalueerd.

Bijlagen
Aanvraag tot advies lokale omroep van het Commissariaat (2020000052). 
Nieuwe samenstelling PBO per 1 juni 2020 (2020002991)

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


