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Geachte griffier,

8ij besluit van 23 december 2019 heeft het Commrssariaat voor cle Media (hierna: het
Commissariaat) Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem aangewezen als lokale publieke
media-instelhng voor de gemeenten Haarlem en Heemstede Deze aanwijzing is ingegaan op
25 november 2019 en eindigt op 24 novembe¡ 2024
Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem heeft het Commissariaat bij brief van 30 ¡anuari
2020, ontvangen door het Commissariaat op 31 januar)2020,laten weten dat zij in
aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-inslelling in de
gemeenten Bloemendaal, Haarlem. Heemstede en Zandvoort.
Bij brief van 23 januari 2020 heeft het Commissariaat ook een aanvraag ontvangen van
Slichling Zandvoortse Omroep Organrsatre voor aanwrjzrng als þkale publieke media-tnstelling
voor de gemeente Zandvoort.
Voor<lat het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvragen. dient de
gerrìeenteraacl op grond van artikel 2 61, derde lid. van cte Mediawet 2008 het Commissariaat

te adviseren over de vraag of Sticnting Lokale Omroep Regio Haarlem voldoet aan de eisen
die deze wet stelt.

Regelgevlng

Paragraal2.3|la van de Mediawet 2008 bevat onder meer regels en voorschriften met
betrekking tol de aanwrjzrng van lokale publieke medra-rnstellingen De Mediawet 2008 en
nadere regelgevrng van het Commissariaat kunt u v¡nden op onze website (www.cvdm.nl).
Aanwr¡zrng geschredt nadat <te betrefende gemeenteraden hebben geadviseerd over de
vraag of de instellingen aan de eisen, bedoelct in het tweede lid van artikel 2.61 van de

Mediawet 2008 voldoen.
navolgende eisen:

Artikel2.6l

tweede lrd. van de Medrawet 2008 formuleert de

Voor aanwijzing komen slechts rn aanmerkrng rnstelltngen dte
a rechtspersoon naar Nederlands recht met volledtge rechtsbevoegdheid z¡n,

1

-

o
N
o
o
o
o
o
(n

rII

rI
rrr
II

I

Ii¡llIiillUl['lll,lluilli:l'lllllir'ìl{ilrr l,it i

I

i

COMMISSARIAAT VEOR DE MEDIA
zrch volgens de statuten ullslurlend of hooldzakehrk ten doel stellen het op regonaal
respectrevelUk lokaal niveau uitvoeren van de publeke medraopdracht door het vezorgen
van media-aanbod dat gericht is op de bevredrgrng van maatschappel¡ke behoeften die
tn een provtncte. een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelhng zrch
richt leven. en het verrichten van alle activ¡teiten die nodig zrjn om daarmee een publieke

b

taak te vervullen: en
volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en
dat representatref is voor de belangrr¡kste tn de desbetreffende provrncie of gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

c

Wat verwacht het Commlcgarlaat ln het advle¡ van de gemeenteraad?
Oe raad van uw gemeente dient het Commissariaat een gemot¡veerd advres urt te brengen
over de aanvraag van Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem. Het Commissariaat neemt
pas een besluit nadal de betreffende gemeenteraden hebben geadviseerd over de vraag of de
aanvragers voldoen aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.
D¡t b€tekent dat de gemeenteraad van Bloemendaal in z¡n advies de volgende vragen met
een duidelijk ja of nee moet beantwoorden:

o
o
.
o

ls de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands rechl met volledige
rechtsbevoegdheidz Met andere woorden: is het een stichling of een vereniging?
Stelt de aanvrager zich ten doel op regionaal niveau de publieke mediaopdracht urt te
voeren door medra-aanbod te verzorgen dat is ger¡cht op de bevrediging van
maatschappehjke behoeften die in de gemeente leven?
Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het mediaaanbod bepaaltz
ls dit programmabeleic!bepalende orgaan (hrerna: pbo) representatref samengesteld?

GezamenlIk advles moerdere gomoonton
Nu de aanvraag van Strchting Lokale Omroep Regro Haarlem belrekking heeft op meerdere
gemeenten, namelijk de gemeenten Bloemendaal. Haarlem. Heemstede en Zandvoort.
moelen de gemeenteraden van deze verschillende gemeenten een gezamenlijk advies
uitbrengen Aan de voonvaarden van een gezamenlijk advies is voldaan als:
o de betrokken gemeenteraden rn hun adviezen venvoorden dat ztJ tn aanmerking
hebben genomen dat het een aanwijz¡ngsaanvraag betreft voor meerdere gemeenten.
o de adviezen van de gemeenteraden betrekking hebben op een pbo met dezelfde

.

samenstelling;
de advrezen eensluidend zijn

Ontbrekende stukkonrwflzlglngen
lndien er zich wr¡zrgrngen voordoen die van rnvloed zr¡n op de aanw¡zrngsprocedure of op de
advisering door uw raad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.
Voor de goede orde merken wr¡ op dat uw gemeente zelf dlent te beoordelen in hoeverre de
door de aanvrager rngestuurde stukken, dre u bijgaand aantreft, toereikend zrjn voor het
kunnen geven van een gemotiveerd advies door de gemeenteraad. Desgewenst dient uw
gemeenle aanvullende informatie in te winnen bijde aanvrager

Termfln voor het advles
Artrkel 6. tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad blnnen
achttlon wekon, dat wll zeggon vóór 16 full 2020, advres urlbrengt Het Commissariaat kan
perrodiek contact opnemen met de gemeente om te overleggen over de voortgang van het
advles. Mocht de gestelde termiln problemen opleveren neemt u dan contact met het
Commissariaat op

Welke stukkon moet de gemoento toecturen?
Eehalve het advres over de aanvraag (getekend besluit) ontvangt het Commrssariaat rn ieder
geval het raadsvoorstel en de notulen van de raadsvergadering
2
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trtrIMMISSARIAAT VclCIR E'E MEDIA
Als er geen notulen van de raadsvergadedng zijn gomeakl, dan wil het Commissariaat graag
wôton tvaar de raadsvergadedng te beluisleren of te bekijken valt. lttlocht de genæente nog
aanvullen<le anformatae van de aanvrager hobben ontvangen dan vezoeken wiiu haefvan een
afschriñ me€ te stufen met hot advies.

Ontvengrtbevcetlglng rturon
lMjvezoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief. b¡i voofieur via e'mail. te
borestþen en daarbij lsvens te vermelden wie de behandeþnd ambtenaar binnen ur
gemeente is en wat de contactgegevens van deze ambtenaar zfin. Wij stellen het op prijs als u
bil uw reactl€ het bovengenoemde kenmeû vormldt.

Contrctpcnoon Gomml¡¡¡rle¡t
Mochten er nog vragen zijn dan kunl u contacl opnemen met de behandelaar van dil dosg¡er
r. Zij is op werkdagen (behalve woensdag)
binnen het Commisseriaal. revro¡w
tussen l1:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar vø bovensteand telefoonnur¡mer of via
mail aanwiizing@cvdm.nl.
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Hoogachtend.

coMMrssAR/AAT VOOR DE MEDTA.
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Geacht besluur
Met uw brief van 30 januari 2020. onwangen door het Commissariaat voor de Media (hierna
het Commrssariaat)op 31 januara2020, vezoekt u om aanw¡zing als lokale publreke medrarnstelhng in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem. Heemstede en Zandvoort. Naar aanleiding
hiervan delen wr¡ u het volgende mee
Op 30 ¡anuari2020 heeft St¡chting Zandvoortse Omroep Organisatre ook een (hernieuwde)
aanvraag ingediend om aangewezen le worden als lokale publieke msdra-instelling voor de
gemeente Zandvoort.

lMj hebben heden de gemeenteraden van Bloemendaal. Haarlem en Heemstede vezocht om
adviezen uit te brengen aan het Commlssanaat over de aanvraag van uw rnstelhng En de
gemeenteraad van Zandvoort hebb€n wr¡ vezocht om een advres uil te brengen over de
aanvragen van uw anstelling en Stichting Zandvoortse Omroep Organrsatie Met betrekkrng tot
de rnhoud van het door de gemeenteraden te geven advrezen vem1zen w1 kortheidshalve
naar br¡gaand afschrifr van onze brref aan de gemeenle Zandvoort Een soortgeh¡ke brief rs
ook verstuurd naar de gemeenten Bloemendaal. Haarlem en Heemstede
Wanneer er gedurende de aanvraagprocædure wuzrgrngen rn het (post)edres. de statuten. de
samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan of het bestuur plaatsvrnden. dient u
het Commrssariaat en de gemeenten daarvan op de hoogte te stellen
Mochten er nog vragen z¡n dan kunt u contact opnernen met de behandelaar van drt dossier,
' ,s workdagen (behalve woensdag) tussen 11 00 en 12.00 uur
op
lelefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mai!

mevrouw

WlJ

stellen het op pri¡s als u b¡ uw reacùe het bovengenoemde kenmerk vermeldl
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Commlssariaat voor dc m¡dia
Postbus 1426
1200 BK Hilversurn
Haarlem, 30 januari 2020

Geach te

l'.

eer/mevrouw,

Hierbi! doe ik u onze aanvraag toekomen voor Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en
Bloelnendaal. Voor Haarlem en Heemstede heeft u onlangs de vergunning wederom voor vijf
jaar verlengd. De gemeente Bloemendaal heeft sinds enkele jaren geen lokale omroep meer en
voor dat gebied is dus geen vergunning verleend. Voor Zandvoort dient de vergunning dit jaar
verlengd te worden.

Streekomrocp
De gemeente Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort zif n aangewezen als gebled voor
een streekomroep. Deze aanwijzing in relatie tot de stand van zaken rond vergunningen heeft
het bestuur van de Stlchting Lokale omroep Haarlem 105 doen beslulten om de stap te zetten
naar de vormlng van een streekomroep.

Zandvoort
Als eerste stap hiertoe hebben wij gesprekken gevoerd met ZFM, de lokale omroep uit
Zandvoorl Wij hebben dit uiteindelijk begeleiding voor onwangen vanuit de NLPO. Deze
gesprekken hebben echter niet tot stappen geleid voor een verdere samenwerking en de
vorming van een streekomroep. Het bestuur van ZFM stelt zlch op het standpunt dat zij het n¡et
eens zijn met de gekozen streekindeling en dat daarom een samenwerking niet tot de
mogelijkheden behoort. Overigens is de raad van de gemeente Zandvoort wel akkoord gegaan
met de voorgestelde streekindeling.
Wij zijn van mening dat de vorming van de streekomroep onvermijdelijk is in het kader van het
op peil houden van de h^'aliteit van de omroep in onze streek. De afzonderlijke gebieden ziin te
klein om aan de eisen voor een omroep te kunnen voldoen. Daarnaast lirkt het ons dat de
discussie rond de indeling van de streken inmiddels een gepasseerd station is en dat wif ons
moeten richten op het daadwerkelijk tot stand brengen van een streekomroep conform de
vastgestelde indeling.
Gelet op het duidelijke standpunt van ZFM om geen gebruik te maken van de mogelifkheid tot
een samenwerking tussen onze omroepen, hebben wij besloten om een aanvraag te doen voor
een zendvergunning voor de gehele streek conform de vastgestelde indeling.
Het bijbehorende aanvraag formulier treft u hierbij aan

. StrchtlngLok¡leOmrocpHe.:rlcmlO5. Fortbu¡3155 . 20Ol D; H¡¡dcm. 023531ólól . wwwh¡¡y'crnl05nl
. 18À\NL9sRA8@3tó110394 . 8fWNLEoo7O9ól9Bol ' SICMSONUU . KvK4l22!128 .

.

lr
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Stichting Lokale Omroep Haarleml05

aanwaeg aanwl¡zing lokale publieke rncdia-instelling
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Blad I

0ededtclijkc Statutenwijziging Stichting, mct nieuwc doorlopendc teksL
Zaaknummer: 2l4O5l0
Repertoriu mnummcr: 22416

Heden,

dertíg december tweeduizend veertien,
verscheen voor mij, meester r'

'

mevrouw

-

notaris te Haarlem:
gcboren

te

oP

domicilie krezende ten kantore van
de notaris aan de Van Eedenstraat 20 tc 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam;
te dezen handelend als schriftelijk gevolmacht¡gde van de heer

geborentel

pdrieënlwi¡t¡qluq.¡tslg.tleqentienhonderd

tweeënvijftig, wonende te gEgçyqns Vctwlfdd Ögo¡:XvK
Uitqanosounten.
Dc verschenen pcrsoon, handelcnde als gemeld, verklaarde:

l.

Te Haarlem is gevestigd de stichting:

Deze stichting is opgericht

Stichting Lok¡le Omrocp Haarlem.

bij notariële akte op zcst¡cn januari ncgentienhonderd

zevent¡g vcrleden.

2.

Gemelde stichting heeft haar statuten laaStelijk gewijzigd bij akte vcrledcn op acht
aprif tweeduizend dertien voor
. notaris te Haarlem

mecster

Het bestuur van de genoemde stichting heeft in ecn vergadering op zesentwintig mei
tweeduizend veertien gehouden te Haarlem, welke vergadering rcchsgeldig werd

bijeengeroepen, met de voor dit besluit vereiste meerderheid beslotcn om de statuten
gedeeltelijk gewijzigd vast te stellen, mede in verband het de afspraken tusen de
stíchting en de gemeenten rond de gemeente Haarlem.
Een uittreksel uit de notulcn van deze vergadering berust bij de notaris, zomede bij
de stichting zelf.
geen goedkeuring van ecn andere (rechts)persoon nodig voor ecn
Er
statutenwijziging kan worden gerealiseerd.
Statutenwiizioinq.
0e verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat de gedeelteliik gewijzigde
artikelcn thans luiden als vofgt:
NAAM

3.

4.

is

artikel I
De stichting draagt de

naam:Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem.

OOEL

artikel 3
De stichting heeft tot doel:
het vczorgen van media-aanbod bestemd voor de gemecnte(n) waarvoor de stichting

l.

Elad

2

.

is aangewezen door het Commissariaat voor de Media, de gemeente(n) hierna te

2.

noemen de gemeente;
fenzovoorts)

8EsruUR

e4itd_q

t.

2.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het âantal leden wordt door het
bestuur wstgesteld. Bestuunleden wonen bíj voorteur in de gemeenten waarmee de
stichting een aansluitingsovcreenkomst heeft gesloten. Dit houdt niet dat er bij die
bestuurssamenstelling een evenredige vertegenwoordiging van die gemeenten terug

tc vinden moct z¡jn.
(cnzovoorts)

BESTUURSVEßGAOERINGEN EN BESLUÍWORMINO IN HET

a¡tifcl

l.

2.

I

EEÍUUR

ledere kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Deze
vergadering wordt gehouden in een van de gemccntcn waarmee de stichting een
aansluitingsovereenkomst hecft gcsloten.

tenzovoorg)

PROGRAMMABETETDBEPAIEND ORGAAN (PBo)

artikel !Q

l.
6.
7.

{enzovoortsl
Dc (minimaaldrie keer per

jaar te houden) vergaderingcn ven het P80 kunnen

worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van het bestuur. Het bestuur wijst
daartoe uit zijn midden een vaste veftegenwoordiger en ccn of meer plaatweruangers
aan. Deze heeft een adviserende stem.
(enzovoortsl

(einde statutenwijzþingl
DOORLOPENDE TEKST VAN DE

ÍATI'TEN, NA GEDEELTETI'KE

STATUTENWUZ¡CING.

NAAM

artikcl 1
De stichting dnagt de naam: Stichtíng Lokale Omroep Regio Haarlem.
ZEfEt
arli¡d 2
Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.
DOEL

a1til.çl 3

0e stichting heeft tot doel:
het vezorgen van mcdia-aanbod bestemd voor de gerneente(n) waarvoor de sticht¡ng
is aangewezen door het Commisariaat voor de Medía, de gemeente(n) hierna te

l.

2.

noemen de gemeente:
het op lokaal niveau uiWoeren van de publieke mediaopdracht door het venorgen
rnn media-aanbod dat gericht is op de bevrediging wn de maaschappelijke
behoeften die in de gemcente wearop de instelling zich richt leven, en het verrichten

Elad 3

3.
4.

van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
De stichting gebruik haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het
bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te
venrezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de
verwezenlijking ran het doel van de stichtíng bevordcrlijk zijn.

EEGUNSflGERS

artikel 4
Eegunstigen zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting fin¿ncieel te
steunen met ecn door het bestuur vast tc stellen minimum bijdnge.
Het bestuur beslist omtrent de toelating rran begunstigers.
De rechten en plicùten van ecn begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd.
De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van ecn jaarlijkse bijdrage, die
minimaal bedraagt een door het bestuur vastgesteld bedng.
Begunstigen hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die wclke hun bij of
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

l.

2,
3.
4.

5.

GELDMIDDEI."EN

adlk! s

l.

2.

stichting bestaan uit de bijdngen van dc begunstigers. uit
de eventuele uitgifte van een programmablad, uit reclame-inkomsten, uit cvcntuele
verkrijging ingevolge erßtellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit cvcntuele
overige baten.
De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden.
De geldmiddelen van de

BESruUR

a¡.kct-0

l.

2.
3.
4.

5.
6.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal ledcn wordt door het
bestuur vastgesteld. Bestuursleden $ronen bij voorkeur in de gemeentcn waarmce dc
stichting een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten. Dit houdt niet dat er bij die
bestuunsamenstelling een evenredige vertegenwoordiging van die gemcenten terug
te vinden moet zijn.
Het bestuur verdeelt onderling de werkzaamheden, waaronder de functies van
voozitter, secret¿ ris en penn íngmeestcr.
Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de
bestuurssamenstelling gegcven, waaronder begrepen ecn algemene profielschets
waar¿an een kandidaat-bestuurslid moet voldoen.
De bestuurders worden door het bestuur benoemd uit cen of meer niet-bindende
voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht (met inachtneming ven de
door het bestuur vastgestelde algemene of specifieke profielschetsl zijn bevoegd
zowcl het bestuur, de individuele leden v¿n het bestuur. als het
programmabeleidbepalend orgaan.
ls geen voordracht opgemaakt dan is het bestuur vrij in de kcus.
lndien er mcer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Elad a

7.

8.

9.

Bij het ontstaan van ccn {of meerl vacature(s) in het bestuur, zullen dc overblijvende
bestuunleden (of zal het enig overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk na het
ontstaan van de vacature(s) beslisen of het op grond van de statuten of het op dat
moment gehanteerde bestuunbeleid nodig is om de vacaturelsl te vervullen.To ja,
dan wordt daarin door het bestuur voozien door de benoeming van cen (of meer)
opvolger(s) op de wijze zoals in dezc stâtuten uitgebreider ís omschreven.
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuunleden (ook al wordt het minimum aantal van drie
bestuursleden niet mecr gehaald), niettemin een wettig bestuur.
De leden van het bestuur genieten geen beloning vær hun werþaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten, binnen een
daartoe door het bestuur vast te stellen kader.

EIN DE BESTUURSLIDMAAÏSCHAP

aGikel Z

l.

2.
3.
4.

Het bestuunlidmaatschap eindigt door:
onBlag door het bestuur:
ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

e.
b.
c.

bedanken.
Elk bestuunlid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het

bestuur op te maken rooster wn aftreding.
De aftredende is terstond (en onbeperkt) hcrbenoembaar.
Het bestuur is bevoegd een bcstuurslid te ontslaan wanneer de belangen van de
stichting daartoe aanleiding geven.

BESruURSVEROADERINGEN

EN BESLUIWORMING IN HEf BESTUUR

a:tikel9

l.

2.

ledere kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Deze
vergadering wordt gehouden in een van de gemeenten ryaermee de stichting een
aansluitingsovereenkomst heeft gesloten.
Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voonitter dit wenselijk
acht of indien één der andere bestuunhden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgeve der te behandelen puntcn aan de voorz¡tter het vezoek richt.
lndíen de voozitter een een dergelijk vezoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzock, ís de veaoeker
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met in achtneming van de vereiste

formaliteiten.

3. De oproeping tot de vergadering gcschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door

4.
5.

de voozittcr of de sccretaris, ten minste zeven dagen tevoren, de dag er oproeping
en die ter vergadering niet meegerekend, door middel van (aangetekende)
oproepingsbricf of e-mail op het bij de voozitter casu quo secreteris bekende cmailadres van de bestuunleden bij de stichting.
De oproepingen vermelden, behalvc plaats en tijdst¡p der vergadering, de te
behandclen ondemerpen.
Zolang in een bestuursvergadering allc in functie zijnde bestuunleden aanwezig zijn,
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6.
7.

kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
ondenverpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statutcn gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van vcrgaderingen niet ín acht genomen.
De vergaderingen worden geleid door de vooziner van het bestuur: bij diens
añruezigheid wijst de vergadering zelf haar voozitter aan.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voozitter daartoe vezochL De
notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, dic in de vergadering als
voozitter en notulist hebbcn gefungecrd.
Het bestuur kan ter vcrgadering alleen dan geldige besluiten nemcn indien de
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Een bestuunlid kan zich ter vergadering door een medebestuunlid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voozitter der vergadering voldocnde, volmacht Een bestuurslid kan daarbij dechts
voor êén medebestuurslid als gevolmachtigde optteden.
Het beluur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. mits alle bestuunleden zich
schriftelijk, per e-mailof via andere vormen van (digitalel tekstoverdncht akkoord
hebben verklaard om op deze wijze tot besluiWorming te kornen. Het besluit zelf
wordt genomen met de meerderheid die ook zou hebben gegolden als er een
vergadering zou zijn gehouden. Van een aldus genomen besluit wordt onder
bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt,
dat na medeondertekening door de voozitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. leder bestuunlid heeft het recht tot het uitbrcngen van êén stem.
Voor zover dezc statuten gecn grotere meerderheid voonchrijven worden alle
bestuunbesluiten gcnomen met volstrekte meerdertreid dcr geldig uitgebnchte
stemmen.
I
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenz¡j de voozitter een
schriftelíjke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de
stemming verlangL
Schriftelijke stemming geschiedt bíj ongetekende, gesloten briefies.
12. Blenco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
13. ln alle gachillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de

8.

9.

l.

voozitter.
EESTUURSÍAAK

-

VEßTEGENWOORDIOINO

ertücll

l.
2.
3.
4.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door anderc organen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervrcemden of bezwaren van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor ecn derde sterk maakt

Blad

5.

6

.

of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbínd[
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
hetrij door het bestuur;
hetzij door de voozitter;
hetzij door twec andere bestuursleden.

a.
b.
c.

PROGRAtvlMABELEl DB EPAI"EN D ORGAAN (PBO)

a-ßiLel

1.

!9

De st¡cht¡ng kent een progranrmabeleidbepalend orgaan (hierna ook genoemd: PBO).

Dit orgaan heeft tot taak:
het met uitrondering van ieder ander orgaan vaststellen van het media-

a.

aanbodbeleid;

b. toetsing van de in het media-aanbodbeleid venroorde uitgangspunten;
c. het gcven van adviezen, gevraagd cn ongevraagd, aan het bestuur:
d. het opstellen van cen jaarlijksc rapportage aangaande het gevoerde en
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

gerealiseerdc programmabeleid.
programmabeleidbepalend
orgaan wordt voor de cerste maal (tot het minimum
Hct
aantal rnn vijf leden) door het bestuur benocmd.
Het aantal leden wordt door het PBO, met in achtneming van lid 3 vastgesteld.
Vervolgens worden de leden van het PBO benoemd door het PBO zelf.
Het PBO dicnt zodanig te zijn samengesteld, dat het represcntat¡ef ¡s voor de in de
gemccnte voorkomende maaBchappelijke. culturele, godsdienstige en geestelijke
stromingen. ln het orgean is minstens ccn vertegenwoordiger uit de strom¡ng
'etnische en culturele minderheden' opgenomen.
Minimaal vijf leden vertcgenwoordigen een stroming.
Daamaast kunnen er ledcn op penoonlijke titel worden benoemd, maar in aantal
altijd minder dan de leden die een stroming vertegenwoordigen.
Het PBO zal altijd zo zijn samengesteld dat geen der individuele stromingen een
meerderheid zal hebben binnen het programmabeleidbepalend orgaen.
Bü PBO reglement worden nadere regelen aangaande de samenstellíng van het PBO
gegcvcn.
Het P80 wijst uit haar midden een voozitter en secretaris aan. Zij kan voor elk
hunner cen vervanger aanwijzen.
De (minimaal drie kcer per jaar te houden) vergaderingen van hct P80 kunnen
worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van het bestuur. Het bestuur wijst
daartoc uit zijn midden een vaste vertegcn$roordiger en ecn of meer plaatsvcrvangers
aan. lhze heeft een adviserende stem.
De leden van het PBO worden door het PBO benoemd uit een of meer voordnchten,
behoudens het bepaalde in lid 7. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn
bevoegd zowel het PBQ individuele leden van het PBO als hct btstuur.
Aan elke voordracht kan het bindend kankter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebnchte stcmmcn genomen besluit van het P80.
genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de ledcn van het PBO

tegcnwoordig is.
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9. ls geen voordracht opgemaakt, of besluit het PBO overeenkomst¡g het voorgaande

lid

de opgemaakte voordnchten het bindend karakter te ontnemen, dan is het PBO vrij

in de keus
10. lndien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
I
Voordrachten en benoemingcn geschieden onverminderd het bepaalde in lid 3.
12. Bij het ontstaan van cen lof mecr) vacature(s) in het P80, zullen de overblijvende
leden (of zal het enig overblijvende lid) binnen zes maanden na het ontstaen van de
vacature(s) daarin voozien door de benoeming van cen (of meer) opvolgerfsl.
13. Mocht(en) in het PBO om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende leden, of vormt het eníge overblijvende lid níettemin cen

l.

wettig PBO.
LI DMMTSCHAP PROC RAMMAE EI."EI DENDEEPAIEN D ORCAAN
a4jkel_U
1. Het lidmaagchap van het P80 eindigt:
indien het lid van het P80 heeft opgehouden vertegenwoordiger te zijn van cen
stroming, tenzij hij zijn functie op persoonlijke titel kan voortzetten, mct
inachtneming mn de statuten:
indien het PBO het lidmaatschap van het betreffende lid beëindigt;
door bedanken of aan het einde rran een ziningsperíode terwijl geen
herbcnoeming volgt
Elk l¡d van het PBO treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens ecn door
het PBO te maken rooster van aftreding.
De aftredende is terstond hcrbenoembaar voor ten hoogste éénmaal de maximale
EI N

DE

a.

b.
c.

2.
3.

benoemingstcrm¡jn.
PROORAMMASÍAF
HOOFDREDAC'TIE

-

artikcl !2
De stichting kent een programmastal bestaandc uit een door het bcstuur te bepalen
aantal medewerkers onder wie de hoofdredactie, belast met de leiding van de
prognmmastaf. De hoofdredactie bestaat uit een of twee pc6oncn.

l.

Een programmastatuut, taakomschrijving van de programmastaf en nadere regelen

2.
3.

ter zake v¡n de verhouding tusscn hoofdredactie, programmastaf cn andere organen
van de stíchting worden vastgelegd door het PBO, nadat deze de daarbij
belanghebbenden daarover geraadpleegd heeft.
Het door het PBO vastgelegde programmastatuut behoeft instemming van
hoofdredactie en prognmmastaf.
De hoofdredactie wordt door het bestuur aangesteld na verkrcgen instemming van
het P80. De hoofdredactie kan uitsluitend door het bestuur worden ontslagcn; over
een zodanig besluit overlegt het bestuur tevoren met het PBO en programmastaf
indien het onBlag op joumalistieke gronden wordt verleend..
Het bestuur kan de leden van de hoofdredactie ¡n de uitoefening van zijn functie voor
onbepaalde tijd schorsen. Het PBO is bevoegd het bestuur om schorsing te vezoekcn.
De schorsing vervalt indicn niet binnen een maand na het schorsingsbesluit het in
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I

het tweede lid van dit artikel bedoelde overleg ecn aanvang heeft genomen.
De overige leden van de programmastaf worden op voontel van de hoofdredactie
en/of overige leden van de programmastaf benoemd door het bestuur.
gntslag wordt hen verleend door het bestuur na overleg met de hoofdredactie en de

4.

progfammastaf.

Wil hct ontslag op journalistieke gronden verleend kunnen worden, dan behoeft het
de voorafgaande instemming van de hoofdredacteur en de programmastaf.
Voor de inhoud van alle publicke medíadiensten is de hoofdrcdactie verantwoordelijk
cn aan hct PBO verantwoording verschuldigd. Voor de overige werkzaamhcden is de
ook hoofdredactie verantwoordelijk en aan het bestuur verantwoording verschuldigd.

5.
coM

M rssr Es. EN wEE!(q80.8!_EN

artikel 1!

l.

Het besh¡ur kan commissies en werkgroepen instellen.
Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen vastgelegd.
RAPPORTAOE PROGRAMMAEETEIDBEPALEND OROAAN REKENING
JAARVERSLAO

Z.

-

EN VERANTWOORDING

artikel

t.

2.
3.

4.

!!

Het stichtingsjaar tevens boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig
december.

Het bestuur is verplicht van de vcrmogenstoestand van de stichting zodanig
aantekeningen te houden dat daaruít te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn
maatschappelijk jaarvenlag op en de pcnningmeester doet, ondcr overlegging van
een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verentwoording over zijn in

het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur (de jaarrekeningì. Deze jaanekening wordt
opgesteld conform de eisen die het Commissariaet voor de Media stclt en die zijn
opgcnomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Mediainstcllingcn of wclke andere regeling daarvoor in de plaats komf,
Het programmabeleidbepalend orgaan stelt binnen zes maanden na afloop van het
stichtingsjaar haar jaarlijkse r¡¡pportagc aangaandc het gevoerde en gerealiseerde
programmabeleid, zoals vernoemd ín artikel 10, l¡d 1 onder d, vast. ln principe vormt
deze npportege cen zelfstandig en onafhankelijk onderdeel van het in lid 3 bedoelde
maatschappelijk jaarverslag.

S.

6.

.

jaarstukken (maatschappelijk jaarvenlag en de jaarrekeningl worden door het
bestuur vastgesteld, behalve wat betreft hct zelßtandig en onafhankelijk ondcrdeel
daarvan als bedoeld in lid 4.
Na vaststelling kan door een ieder kennis worden genomen van het maatschappel¡jk
jaarvenlag, de rapportage van het PBO en de jaarrekening.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 3 en 4 tien jaar lang te bewarcn.
De

I
STATT'IENWUZIGING

?Jlrksl

t.

!s

ln de statuten van de stichting kan geen veranderíng worden gebracht dan door een
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bcsluit van het bestuur, waertoe is opgcroepen met de mcdedeling dat aldaar
wijziging van de stetuten zal worden voorgesteld. Voorafgaandc aan een dergelijk
besluit overlegt het bestuur met het PBO over die bepalingen in de statuten die na
effectuering van de voorgenomen statutenwijzíging de positie van het PBO binnen de
stichting doen wijzigen.
Zij die de oprocping tot een vergadering van het bcstuur ter behandeling van een
voontel tot statutenwiiziging hebhn gedaan, moetcn ten minste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarín de voorgedragen wijzigingen
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschíkte plaats ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een
aßchrift als hiervoor bedoeld aan alle leden van hct bestuur toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging bchoeft ten minste wee/derde van de uitgebnchte
stemmen. in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de bestuunleden
tegenwoordig is.
ls niet twee/dcrde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna
een tweede vergader¡ng bijecngeroepen en gehouden, waarln over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het ¡antal
tegenwoordige bestuursleden, kan worden bcsloten, mits met een meerderheid van
ten m¡nste twee/derdc van de uitgebrachtc stemmen.
Een statutcnwijziging treedt niet in werking dan nadat hiennn een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden ven de akte is ieder bestuursl¡d bevoegd.
ONIBINDING

2,

3.

4.

a!!&cl l0

l.

2.

De stichting kan wordcn ontbonden door een bcsluit van het bestuur. Het bcpaalde in
de leden l, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overecnkomstige toestemming.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt bestecd ¡an een
kwalificerende goeddoelinstelling, dan wel op enige ander wijze die het algemeen
belang dienL

HUISHOUDEI.UK REOT"EMENT

artikel l7

l.
2.

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de ryct, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

artikel l8
ln alle gevallen, waarin deze statuten niet voozien, beslist het bestuur.
feinde nieuwe doorloE0{e !*$l
SLOT
Oeze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De

verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschencn pcrsoon opgegeven en toegelicht De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte gecn prijs te
stellen, tijdíg voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomcn en
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met de inhoud in te stemmen. Vcrvolgens is de akte bepe*t voorgelczen en onmiddellijk
daama door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. om dertien uur en vijf en

vijftig minuten (13:55 u.)
Uitgegeven voor aßchrift

Vcil¡ddnprcnleg
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Redactiestatuut H105 oktober 2019
Artikcl 1. Doel redactlestatuut
Dlt redactlestatuut heeft tot doel de onafhankel[kheld van de rcdastie van de lokale
omroep te waarborgen blj het uitoefenen van haar lournallstleke taak. Het regelt voorts de
r¡chten ¡n plktrten van de medewerkers ln relatle tot de fournallstlcke functic van de lokale
omroep. Bl¡ H105 zljn rlle medewerkers werkzaam als wllwllllgcr op basls v.n een door het
bestuur met hen gesloten vrflwllllgersovereenkomst. Het bestuur heeft de hoofdredacteur
gemachtlgd om namens het bestuur de¡e overeenkomst te têkenen.

Artikel 2. Doelstelling lokale omroep/ult6antspu nten media-aan bod

2.L
De lokale omroep stelt zich ultslultend of hoofdzakelilk ten doel het op lokaal nlveau

ultvoeren van de publieke medla-opdracht door hct venorgen van medla-eanbod dat
gericht is op de bevredlglng van maatschappelijke behoeften die ln een gemeente waarop
de lnstelling zlch rlcht leven, en het venlchten van alle actlvltelten dle nodlg zlin om
daarmee een publleke taak te venn¡llen.
2.2
De lokale omroep heeft een orgaan, het programmabeleid bepalende orgaan (pbol, dat het
medla-aanbodbeleid bepaalt en dat representatief is voor de belangrlikste in de

gemecnte(nf waarop de instelllng zlch rlcht voorkomende maatschappcllike, culturele,
godsdlenstige en teestel¡¡ke stromlngen.
2.3
De lokale omroep bepaalt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Medlawet, vorm

en inhoud van het door hem vezorgde medla-aanbod en ls daar veranh^roordelllk voor.
2.4
De lokale omroep onderscheldt zlch van landelüke publieke omroep doordat

r[n medir'

aanbod op radlo, W en ¡nternet ¡n het bllronder betrekking heeft op een bepaalde
gemcente of gemeenten en doordat de inhoud van het medla-aanbod cuhureelen
maatschappelijk van betekenls ls voor de lutsteraars en/of kljkers in dat venorglngsSebled.

2.5

De ultgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van het medla'aanbod van

de lokale omroep zljn neergelegd ln de statuten van de lokale omroep en in het door het
pbo vastgestelde programmabefeid, alsmede ln de hieruit voorNloelende regelingen.

Artiket 3. Bij redactiestatuut betrokken organen

1.

Redactie

De redactie wordt gevormd door de medewerkers die door de lokale ornroep onder directe
verann^/oordelllkheid van de hoofdredacteur werkzaam ziln. Het management team,
bestaande ult ondermeer de hoofden van de Radio en W redacties, advlseert de
hoofdredacteur omtrent de uitgangspunten van het te voeren redactloneel beleid.

2.

Hoofdredactle

Oe hoofdredactie wordt gevormd door de hoofdredacteur; aan hem ls de samenstelling van

het medla-aanbod gedefegeerd; hll ls verantwoordel[k voor de lnhoud en de vorm van het
media.aanbod op welk medlum dan ook (de reclameboodschappen ultgezonderd|,
ongeacht of daadwerkcl[kc ultzendlng heeft plaatsgevonden; h[ heeft de leiding over de
redactle; de hoofdredacteur maakt decl ult van de redactle; de hooffredacteur zlet er op
toe dat in de berlchtgevlng dc vereiste lournalistieke zorgwldigheld ls betracht en dat
openbaarmaking van het media-aanbod of onderdelen daarvan nlet ln strl¡d z¡¡n met de wet.

De hoofdredacteur ls bevoegd om namens het bestuur de vrliwilligeßovereenkomst met de

medewerkers te slulten. Het bestuur heeft de hoofdredacteur niet gemachtlgd om tot
schorsing of ontslag van medewerkers over te gaan. Het bestuur ls bij uitslulting daartoe
bevoegd, doch zal evenwel alvorens te besluiten tot schorsing of ontslag de hoofdredacteur

horen alsmede,lndlen mogelljk, de betrokken medewerker.

3.

Eestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het zakelljk beleid van de omroep en is
verantwoordellJk voor de lnhoud van de reclame-uitzendingen (reclameboodschappenf. Het
betuur zal in de regel voor de uitvoering van dlt beleld een medewerker (vrijwilliger)
aanwijzen dle feltellfk, maar onder verantwoordelllkheld van het bestuur, zorgdraagt voor
de inhoud en programmering van de reclameboodschappen.

Artikel 4. Eegripsbepalingen

t.

Nleuwsbulletlns

Tot de nleuwsbulletlns worden gerekend het medla-aanbod, of delen daarvan, dat primalr
bedoeld ls te lnformeren over actuele gebeurtenissen, ontwikkellngen en achtergronden blj
dlc actuallteit.

2.

Ovcrlg medla-aanbod

Tot het overige medla-aanbod wordt het mcdla-aanbod gerekend d¡t nlet prlmalr
gekoppeld l¡ of behoeft te zlJn ean actuele gebeurtenlssen en dat vcelal ccn ondcrhoudend
lnformatlef ker¡kter heeft.

3.

Gcsponsord mcdla.aanbod

Dlt medla-aanbod of onderdelcn daarvan komt tot stand door
medefìnancierlng en/of ¡akelljke ondersteunlng door derden, zonder afbreuk te doen aan
de journallstleke onaftiankelllkheld.

4. Reclameboodschappen
Rcclameboodschappen z[n alle ultlngen van bedrljven en/of lnstelllngen - al dan nlet betaald
- dle erop zlfn gerlcht het publlek te bewegen tot het kopen van een bepaald product of h¡t

gebrulkt maken van een bepaaldc dlensWerlening.

Artlkel 5. Journalistleke onafhankelljkheld
5.1
De redactie oefent de haar opgedragen protrammatlsche Joumallstleke taken

uit ¡onder
rcchtstreeke bcinvloeding door wle dan ook, van bultenaf, noch van binnenuit, anders dan
op dc wijzc zoals in dlt redactlestatuut is geregeld.

s.2
De redactie heeft geen binding met enlge politleke of levensbeschouwelllke groeperlng

met belangengroepen.

5.3

of

Oe redactle hecht aan fundamentele waarden en grondrechten, als de vrijheld van

menlngsuitinp het handhaven van de rechtsstaat en eerblediglng van de mensellJke
persoonllikheld, ongeacht aftomst, ras, geslacht of seksuele geaardheid.

5.4
De redaqtie streeft bll de uitvoering van haar werk steeds objectivitelt en onpartijdlgheid na,
zowel in berlchtgevlng als analyse; zl| laat zlch leiden door de ultgangspunten van

journalistieke zorgyuldlgheld en evenwichtlgheld.

Artikel 6. Hoofdredacteur en bestuur
6.1
Het bestuur is verantwoordelflk voor de uitvoering van het door het pbo vastgestelde
medla- aanbodbeleld en is veÉntwoordelijk voor de vorm en de lnhoud van het door de
lokale omroep verzorgde media-aanbod; het bestuur delegeert de voorbereiding en
samentelllng van het media-aanbod aan de hoofdredacteur; het bestuur oefent achteraf en

met terughoudendheld toezicht ult op de nalevlng van de statuten, het medla'aanbodbeleld
en de uit de statuten en het medla-aanbodbeleld voortvloelende regelingen.

6.2

voorberelding uitvoering, evaluatle en ontwlkkeling van
het door het pbo vastgestelde medla-aanbodbeleid van de lokale omro€p; hll ls met
betrekklng tot het medla-aanbod verantwoordelljk voor de nalcving van hetgeen daarover ls
optenomen in de statuten en voor de nalevlng van de door het beluur vastgestelde
richtl¡nen; hlJ heeft de dagelijkse leldlng over de redactle; h¡j w¡Jst menskrecht en budget
De hoofdredacteur is belast met de

toe aan het medla-aanbod.

6.3
Het bestuur waarborgt de Journalistieke onaftrankelljkheld van de redactle

6.4
Het bestuuris verantwoordelilk voor het verwerven, accepteren en ver¿orten (uitrenden) van
redactie van
allen
bestuur vrljwaart
reclameboodschappen;

het

te

tlþe de

verantwoordellfkheld voor inhoud en protremmerlng van reclameboodschappen.

6.5

Het bestuur zlet erop toe dat nleuwsbulletins nlet zlfn geflnanclerd door een of

meer opdrachtgevers; het bestuur ral de redactle op generlei w[ze verpllchten tot het
leggen van verbanden tussen de nleuwsberlchtgevlng en mogelijke belangen van

opdrachtgevers, ten gunste noch ten nadele van die laatsten.

6.6

ln alle gevallen dat het bestuur weet of redel[kem[s moet weten dat een dlrectlonele
besllsslng dlrect of lndlrect lnvloed heeft op obJectlvltelt, gelooñraardlgheld, kwalltelt of
karakter van het medla-aanbod of een onderdeel daervan, pleegt zij voonf overleg met de
hoofdredacteur.

6.7

het bestuur worden biJgewoond door de hoofdredacteur; de
geen
hoofdredacteur heeft
stemrecht ln de be¡tuursvergaderlng.
De vergaderingen van

Arti kcl 7. Hoofd redactle/hoofd redacteur en redactle

7.t
De hoofdredacteur zal zlch bij de uitoefening van rijn

t¡ak laten lelden door de bepalingen

in dlt redastlestatuut.

7.2
De hoofdredacteur draagt geen verantwoordellJkheld voor de inhoud en de vorm van de

uitgezonden reclameboodschappen.

7.3

Met lnachtneming van het bepaalde ln artlkel 8.2 van dit redactiestatuut, belegt
de hoofdredacteur ten mlnste tweemaal per jaar een plenalre redactievergadering waarln
hlj uitle6 teeft over het redactlonele beleid, waaronder begrepcn de Journallstleke

uitgangspunten, de programmatische plannen en de beledlng van het redactiebudget.

7.5

leden van de redactie ¿ullen, zonder schrlftelljke toestemmlng van het bestuur en de
hoofdredacteur, ge€n contacten onderhouden met bedrþen, lnstelllngen of
maatschappellJke groeperingen, gericht op het tot stand komen van enlge zakelijke of
persoonlljke samenwerklng met genoemde bedrlþen, lnstelllngen of maatschappelijke
groeperlngen.

7.6

leden van de redactle dragen hun eventuele polltieke en/of levensbeschouwelijke
overtuiglng nlet zodanig uit, dat hun Journallstieke onpartlfdigheid en die van de lokale

omroep ln het gedrang komt. 7.7
Hct gebrulk van de naam van de lokale omroep, van de naam van afzonderliik rnediaaanbod

of onderdelen hlervan, voor elgen gewln van redactleleden, ls strlkt verboden zonder
schrifteliJke to€stemmlng van het bestuur en de hoofdredacteur.

Artikel8. Overleg en advies
8.1

dit redactiestatuut gebonden zlfn, verklaren het hoogste belang te
hechten aan goede werkverhoudlngen tussen de redactieleden en de overige medewerkers,
alsmede tusren de redactieleden onderling; zl| erkennen het belang van onderling overleg in
situaties dle daar om wagen.
De partlfen dle aan

8.2

twee keer per faar met de redactle over de
hoofdlijnen van het door het pbo vastgestelde media-aanbodbeleld, de redactlonele
formatle en het redactlonele budget.
De hoofdredacteur overlegt tenmlnste

8.3

Over ¿aken dle verband houden met het bepaalde in dit redactlestatuut, zal de
hoofdredacteur in geen geval overleg met de redactle ontwilken of weigeren.

8.4
Over ¡aken dle verband houden met het bepaalde ln dit redactlestatuut, ral het bestuur in
geen geval overleg met de hoofdredacteur ontwlJken of welgeren.

Artlkel 10. Rechten van de leden van de redactie

10.1
Een lid van de redactle die ernstige gewetensbezweren heeft tegen sen aan hem/haar

verstrekte opdracht, dan wel de opdracht ¡n strlfd acht met de
fournallstieke grondbeglnselen, ¡oals omschreven ln artlkel 5 van dlt statuut, kan dcze
opdracht welgeren.

10.2
Wanneer de hoofdredacteur beslult lngrllpende wijzlgingen aan te brengen of te

doen aanbrengen ln een prograrnma, dan dlent het betrokken lld van de redactle daarvan
tildlg ln kennls gesteld te zlfn; het betrokken lld van de redactle kan verlangen dat het
programma nlet wordt uitgezonden; lndlen de hoofdredactcur nlettemln tot ultzendlng
beslult, zal het prograrnrna nlet van de naam van het betrokken lld van de redactle worden
voonlen; als het betrokken lld van de redactle het nlet met de tenomen besllslng eens ls,
kan hljft[ zlch wenden tot de gekozen redactieraad met het venoek om een uitspraak.

10.4

Wanneer de hoofdredactcur besluit tot het heruitzcnden vtn e€n programma of
toestemmlng verleent aan een derde part¡j tot herultzendlng of openbaarmaklng op welk
medium dan ook, dan ls daarvoor geen toestemming vereist van het betrokkcn lld van de
redactie.

Artlkel 11. Eenoeming en ontslag van de hoofdredacteur

11.1
De hoofdredacteur van de lokale omroep wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het

bestuur; de ultgangspunten voor het beleld bii benoeming en ontslag van de
hoofdredacteur zijn vastgelegd in de statuten van de lokale omroep.

Artikel 12. De begroting
12.1
De begrotlng wordt, na overleg met de hoofdredacteur, vastgesteld door de het bestuur.

Artlkel 13. Samenwerklng, fusle, overdracht en overname
13.1

Omtrent het voomemen van het samengaan van de lokale omroep met een andere lokale
omroep of enlge andere ondernemlng of organlsatie zal het bestuur de hoofdredacteur zo
spoedlg mogelflk lnformeren.

13.2
Het bestuur zal alles doen om de werklng van dlt statuut te garanderen, ook indlen zlch
sltuatles voordoen als ln het vorlge lld bedoeld.

Artlkel 14. Geschillen
14.1

8[ geschlllen dlc dlr¡ct samenhangen met de bepallngen van dtt redactlestatuut of dþ naar
aanleldlng van het redactloneel beleld mochten ontstaao, ¿ulþn betrokkenen eerst trachten
mlddels medlaton tot een oplosslng te komen, tenz[ dat van leen van del betrolrtenen nlet
kan worden gevergd.

Artlkel 15. Slotbepaling
15.1

Dlt redactlestatuut treedt ln werklng na overeenstemmlng tussen hct bestuur en de
hoofdredacteur.

Dlt statuut maah deel ult van de vrliwllllgersovereenkomst dle tussen de hoofrredacteur
en elk lld rnn de redactþ ls gcsloten.

15.3

a

Wllzlglng van dit redactiestatuut kan slechts met instemming van het bestuur en de

hoofdredacteur.

Toelichting algemeen
lnleiding
Een redactiestatuut dlent in leder geval de volgende elementen te bevatten.

1.

Omschrllvlng von de doelstelllng en de ldentltelt.

Hierin worden de ultgangspunten van het rnedla-aanbodbeleld omschreven. Het model
red¡ctlestatuut vangt e¡n met de omschr[vlng van de doel¡telllng van ecn lokale

omroepinstelllng. De¿c doelstelllng ls optcnomen ln de Medlawet en ls ccn v¡n de ln de
stetuten op te nemcn clscn om ln aanmerklng te komen voor een aanwlJrlng van het
Commlssarlaet voor de Media als lokale omroep. Hiermee dlenen derhalve alle organen en
geledlngen van de lokale omroep rekenlng te houden.
De andere eis waaraan een lokale omroep moet voldoen om ln aanmerking te komen voor

een aanwijzlng is dat het media-aanbodbeleid wordt vastgesteld door het programmabeleld
bepalcnd orgaan (pbol.Ook met dlt door het pbo vastgestelde medla-aanbodbehld dlenen
alle blJ de lokale omroep betrokkencn rekcnlng te houden.

dit mcdla-aanbodbeleld de olgemene bclcldslljnen met
betnkklng tot dc progrômmcrlng dient te bevatten. Het Commlss¡rla¡t llcht toc dat het
mcdle-¡¡nbodbclcld in elk gcval de waag beantwoordt welke medla-/omroepdiensten
(radlo, telcvisie en/of teksnelevlsle, lnternetf de lok¡le omro€p lnzet, wclke programma's
cn/of welke soort programma's de lokale omro€p uitzendt op grond van welk protrarnmaaanbodschema en van welke programma's de lokale omrocp de vcnorglng ultbesteedt. Het
media-aanbodbeleld geeft volgens het Commlssarlaat ook aan tot welke categorleën
(informatie, cultuur en educatle) de lndlviduele programma's behoren.
Er zlj nadrukkelflk op tewezen dat

2.

Journolistíeke onofhonkelflkheld

De kern van het redactiestatuut ls de omschrljving van de rechten en de plichtcn van de

redactieleden, protremmamedewerkers en pro3rammamakers, die te¡amen de redactie
vorm.n. Alleen het redactlestatuut kan beperklngen opleggen aan dc onafhankcliJkheid van
de redactle. Bovendien onderscheldt het redactlestatuut de protramma-lnhoudellJke

actlvitclten van de reclame- en sponsoractlvlteiten. Voorts omschrfft het redactlestatuut dc
ln acht te nemen algemene fournallstleke normen, als hoor- en wederhoor, scheldlng van
getevens en interpretatle en rorgvuldige verifìcatie.

3.

Joumolistleke eindverantwoordclijkheid en bevoegdheden

ln het redactielatuut zijn de diverse organen en hun bevoegdheden beschreven. Het model
defìnieert achtereenvolgens: hoofdredactle/hoofdredacteur,
redactie/programmamedewerkerS/programmamakers, gekozen redactieraad en

directle/bestuur.
Voorop staat en zonder twlffel is dat het bestuur verantwoordelilk ls voor de vorm en
tnhoud van het medla.aanbod van de lokale omroep. l'let redactiestatuut venekert evenwel
dat de samenstelllng van het medla-aanbod gedelegeerd ls aan de hoofdredacteur.

het media.
intermediair
tussen
aanbod, en welals rechtstreeks gedelegeerde van het bestuur. Hij ls de
het bestuur en de redactie. HiJ moet gevrljwaard zljn van polltleke (gemeentelijkel druk en
commerciële belangen. De taken van de hoofdredacteur dlenen dan ook onderscheiden te
worden van die van het bestuur, de zakelijk elndverantwoordelilke. |let bestuur kan slechts
achteraf en met terughoudendheid toezicht ultoefenen, conform hetgeen daaromtrent in
Oe hoofdredacteur ls de eerstverantwoordelljke voor de vorm en de inhoud van

de statuten ls geregeld.
Dc rud¡ctle bestaat uit programmarnedewerkers, programmamakers en allen dic met
redactlonele en programma.lnhoudelijke taken zijn belast. Om een zo rulm mogeliJk
bescherming te bieden is nlet gekozen voor een functiecriterium maar voor een

taaklnhoudellf ke afbakenlng
De hoofdredacteur heeft biJ de concretlsering van het redactionele beleid de steun van de

sekorenredealeraa;],.""r

j;ä;,:r,:^::r:::j:::

Om een goede verstandhouding tussen het bestuur en de redactle te venekeren is

communlcatle ln de vorm ven overleg noodzakelifk. Wanneer er door het bestuur of de
hoofdredacteur besllsslngen worden genomen dle van wezenliJk belang zlJn voor het
functioneren van de redactle, dan moet hierover gesproken worden met de redactleraad.
Hlerbll kan gedacht worden aan het ontslag en de benoeming van de hoofdredacteur, een
wifzlglng van de journallstleke koers of ldentitelt, een ingrijpende veranderlng van het
budget of een beslult tot fusle. 8ll een beperkte omvang van de redactle kan hlertoe een
plenaire redactlevergadering worden gehouden, blJ een grotere ornvang kan de gekozen
redactieraad de medezeggenschapstaak op zich nemen.

5,

Rechten en pllchten redoctieleden

Ten slotte komt aan de orde de persoonlllke verantwoordelljkheid van een redactielid.

Hlf/zfl onderschrilft de ultgangspunten van de lokale omroep. Hi¡lzllheeft lmmcrs zelf
gekozen voor de ldentlteit die de lokale omroep in haar redactlestatuut heeft omschreven.
OaarbiJ neemt het redactlelld ook een aantaljournallstieke grondbeglnselen in acht, zoals

het betrachten ven zorgyuldlgheld en onpart¡¡d¡gheid, objectiviteit en evenwichtigheid ln de
berichtgevlng.
Dezelfde þurnallstleke grondbeglnselen verschaffen het redactielld ook een aantal rechten.

I

Wat kan hlj/zlj doen lndlen dc hoofdredacteur een besllsslng neemt inzake een door
hem/h¿ar gemaakt programma waar hlj het nlet mee eens ls? En wslke proccdure moet
worden gevolgd bll ernstlge klachten over e€n programma? ln het rcdactlcstatuut worden
dere vragen beantwoord.
Geschillenregellng
Geschillen, die ontstaan naar aanleldlng van het redactlestatuut of een andere regelln3 met
programmatlsche lmpllcaties, worden voorgclegd aan een geschlllencommlssle van drle
leden, w.arvan één benoemd door het

beluur, één door de redactleraad en één door

beide genmenlflk.

lnterne red¡ctlonele organlsatle
Over de feltelllke interne vormgeving van de redactlonele organlsatle ls ln het model geen
bepallng opgenornen omdat dle afhankclljk ls van een veclvoud van factoren en voorkeur¡n
lndellngen ln redactiestaven, werk- Gn pro¡ectgroepcn zifn te stcrk lndlvldueel bepaald om
ln ecn model op te nemen.
Slotopmerklngen

drt het modelredactlestatuut voor de lokale omroep een rlchtsnoer ls
blj het opstcllcn van ecn deffnltlef redactle¡tatuut. llet ls geen maatkostuum en men zal er
Het ls de bedoellng

dan ook nlet aan ontkomen om door middcl van aanpesslngcn het ro geschlkt mogel[k te
m¡ken voor dc olgcn lokalc omrorp.

Voorts ls het voorhrndcn z[n van cen redactþstatuut geen wondermlddel. Mlnstens zo
bclangrilk ls het d¡t dc lokalc omroep een medla-aanbodbeleld heeft waarmee alle
medcwcrkers ult dc voctcn kunncn. Hler ligt een voorn.me taak voor het pbo. Het medlaaanbodbeleld behoort rcldoende vertrouwon te stellcn in d¡ medewerkers. Regcls, cn met
name een redactiestatuut, zfln er nlet om dat vertrouw€n te schcppen maar orn vartrouwcn
te bevest¡gen en te stroomliJnen.

Artikelsgewijze toe lichting
ArtlkelT
Het docl v¡n hct redactl€stetuut venruoordt de ln artlkel 2.88, twecde lld van de Medlawet
optenomen ¡an sen lok¡le omro€p opgclcgdc verpllchtlng een reactlestatuut tot stand te
brengen.

Anikel2.l
Het doelvan een lokale omroep ls opgenomen in artlkel2.6t, tweede lid, onder b van de
Medlawet. Deze doelomschrflvlng moet zijn optenomen ln de statuten van de lokale
omroep.

Artlkel2.2

a

Een tokale omroep heeft een orgaan dat het media-aanbodbeleld bepaalt. Deze verpllchtlng
is opgenomen ln artlkel2.61, tweede lid, onde¡ c van de

Medlawet'

Anikel2.3
Het voorschrlft dat de lokale omroep vorm en lnhoud van z'rjn programma bepaalt is
opgenomen in artlkel 2.88, eerste lld van de Medlawet.

Artikel2.4

Naat de publieke lokale omroep voorziet de Medlawet ook ln een publieke landeliJke en
een publleke reglonale omroep. Zowel de publleke tokale omroepen als de publieke
reglonale en publleke landelijke omroepen moeten een redactiestatuut tot stand brengen.

A¡tikel3.1

ln het redactiestatuut wordt uitgegaan van het bestaan van arbeldsovereenkomsten en
medewerkerS-Overeenkomsten met programmamedewerkerS/prOgrammamakers.
De programmamedewerkers en programmamakers vormen te¿amen de redactle. De

ultgangpunten van het te voeren redastloneelbeleld zlln niet de ultgangspunten van het
mcdla-aanbodbeleld. lmmers, het medla-aanbodbeleld wordt vastgesteld door het
programmebeleld bepalende ortaan (pbol. De ultgangspunten van het te voeren
redactioneelbeleld bAreft de wlJze waarop de hoofdredacteur zlin verantwoordel[kheld
in¿ake de samenstetling van het medla.aanbod van dc lokale omroeP lnvult.
Artìkel3.3
De gekozen redactleraad is met name verantwoordelljk voor de concrete totstandkoming

van het media-aanbod. ln dit verband ondersteunt deze redactieraad de hoofdredacteur blJ
de vorrngeving van de ulttangspunten van het te voeren redactioneel beleld. Daarbll ware

onder meer te denken aan de coðrdlnatie en de technlsche hralitelt van het mcdla'aanbod
en de bewaklng van de lnteme en externe communicat¡e. Elke geleding mo€t, om te kunnen
meebesllssen over de programmering; vertetenwoordlgd zlJn in de redaqtieraad. 8ll
geledlngen moet worden gedacht aan redactlestaven, productiegroepen, etc.
Artikel S.T
De programmamedewerkers en programmamakers (tezamen de redactlef kunnen hun
taken alleen dan onafhankelijk uitoefenen wanneer zlf niet blootgesteld zlln aan druk van

binnen of bulten de lokale omroep. Het redactiestatuut bepaalt dat niet het bestuur maar
de redactie, ln het bllzonder de hoofdredacteur, de eerst verantwoordelllke is voor de
inhoud van het medla-aanbod. Eehoudens de añlegingen dle binnen de redactie worden
gemaah ls er geen prevent¡eve censuur, en daarmee ls onahankellikheid gewaarborgd. ln
het gevel dat het mlsgaat en er komen klachten, dan kan het bestuur zich beroepen op het

ontbreken van de mogelllkheld vooraf ln te grijpen. Het bestuur kan hern/haar achteraf
aanspreken op ¡lin/haar gedrag en al dan niet maatregelen nemen.

Artikel6.l
De in dit artlkel genoemde delegatle lmpllceert dat nlet meer het bestuur kan besllssen over

de samenstclllng van het medla-aanbod, maar alleen de hoofdredacteur. Het bestuur kan
de dclegatle wljzigen of intrekken; dlt alles ulteraard blnnen de daarvoor geldende
regellngen en op basls van redelifkheld en blllllkheld.

Artlkel6.T
Het bestuur, de gekoren redactleraad en de hoofdredacteur stellen ln gezamcnl[kheid het
medl¡-a¡nbod vast met inachtnemlng van het beschlkbare budget. De hoofdredacteur wijst
vervolgens menskracht, tendt¡ld en budget toe.
Artlkel S.4
Besluiten van hct bestuur ¿nloÍ de hoofdredacteur dle in belangrijke mate de redactie
raken, behoren tenminste ondenruerp van overleg te zlln. Een aantal onderwerpen dle
tenminste overleg behoeven z[n met name genoemd. Beslulten van het bestuur en/of de

hoofdredacteur díe in belangr[ke mate de redactie raken, behoren tenmlnste onderuerp
van overleg te zijn.
Artlk¿l9.1
ln de gekozen redactieraad kunnen ook anderen dan leden van de rcdactþ zittlng hebben.
Het ls evenwel aan dc gekozen redactleraad zelf overgelaten om te beoordclen of het

wensclifk ls dat bijvoorbeeld en technische medewerkers en/of medewcrker van de
hulshoudelifke dienst {teheel of slecht voor de duur van hun betrokkenheld bü een

programmaf deelnemen aan de vergaderingen van de gekozen redactleraad.

Artlkel9.2
Een besluitenlijst moet als mlnimumvorm van venlaglegging van de vergaderlngen van de
gekozen redactleraad voldoende worden geacht. Grotendeels ziin de besluiten immers van

feitellfkc aard.

Añkel10
De lndlvlduele vcrantwoordellJkheld van de redactleleden ls recds benadrukt. Het bepaalde

ln dit artlkelgeeft aan hoe met deze lndlvlduele verantwoordel[kheld ln probleemgevallen
om te taan.

Anikel

ll.l

Het orgaan dat de hoofdredacteur benoemt kan deze vanzelfsprekend ook schorsen of

ontslaan.

Artlkel77.2

wlll¡n
añrllken zonderzorgvuldlge motlvatle. De statuten van de lokale omroep bewtten
Het bestuur zal ln de regel nlet van de voordracht van de gekozen redactlcraad

hleromtrent mecstentijds nadcre rcgellngen.
Artlkel77.3
Een redaclle

dþ nlet overwet kan met de hooffrcdasteur, ¡al nlet Soed functloncrcn en

moet dlt vla de gekoren redactleraad aan het bcstuur du¡dellß kunncn maken.

Aalkel72.2
Orndat de linanclëte mogelltkheden van de lokale omroep onlosmakel[k verbonden z[n mct
de mogel[kheld mcdla-aanbod te verizorgen is, om het belrng hlervan te bcnadrukken, ecn

aperte bepallng opgenomen.

A¡tlkel74,1
Dere geschillenregellng ls opgenomen omdat op e€n aantal punten dle het redactþstatuut
aan de orde steh, hardnekklgc menlngsverschlflen mogel[k bllþen. Een geschlllcncommlsslc

b¡edt ultkomst en voorkomt cen te snelh gant naar de het bestuur of de rechter.

