VOORSTEL AAN DE RAAD: 5 juni 2018
NR.: RI-18-00391
Onderwerp: Verlengen zendmachtiging lokale omroep Stichting

Agendapunt

17.

Raadsvoorstelnummer

2018-35

Streekomroep Weert.

Voorstel:
Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over toewijzing van de zendmachtiging die door
stichting Streekomroep Weert is aangevraagd voor een periode van vijf jaar (tot en met juli 2023).

Burgemeester en wethouders van Nederweert,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

Portefeuillehouder 1
Portefeuillehouder 2
Datum
Bijlage(n)

: Burgemeester Evers

Programma
Deelprogramma

: 3. Zorgzame leefbaarheid
: 3.1 Kansrijke samenleving

:
:

Afdeling
Auteur

: DVL
: G.M.P. Odekerken

Wethouder Geraats
7 mei 2018
1. Brief Commissariaat voor de Media van 25 januari 2018
2. Begroting 2018 van de Stichting Streekomroep Weert

1

Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00391

Voorstel
Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over toewijzing van de zendmachtiging die door stichting
Streekomroep Weert is aangevraagd voor een periode van vijf jaar (tot en met juli 2023).
Inleiding
Het Commissariaat voor de Media (hierna Commissariaat) heeft de stichting Streekomroep Weert, bij
besluit van 16 juli 2013, aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Weert en
Nederweert. Deze aanwijzing is ingegaan op 22 juli 2013 en eindigt op 21 juli 2018. Stichting Streekomroep
Weert (werkend onder de naam WeertFM) heeft het Commissariaat bij brief van 17 januari 2018 laten weten dat
zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een aansluitende
periode.
Voordat het Commissariaat besluit over de verlenging, vraagt zij de gemeenteraden van beide gemeenten om
te adviseren of de aanvraag van WeertFM voldoet aan de eisen uit de Mediawet 2008. Deze voldoet aan de
gestelde eisen, zodat uw raad wordt voorgesteld om een positief advies uit te brengen over de aanvraag van de
stichting Streekomroep Weert.
Een dergelijk positief advies gaat tevens gepaard met een in artikel 2.170b van de Mediawet opgenomen
verplichting om de ‘te zorgen voor de bekostiging van de lokale media-instelling als de gemeenteraad een
positief advies als bedoeld in artikel 2.61 van de mediawet heeft afgegeven’. Dit houdt in dat over de periode na
1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 een subsidie aan de stichting verstrekt dient te worden.
Beoogd effect
Wanneer de gemeenteraden van Weert en Nederweert een positief advies uitbrengen aan het Commissariaat
blijft een publieke lokale omroep behouden voor de gemeenten Weert en Nederweert. Omdat de stichting
Streekomroep Weert betrekking heeft op de gemeenten Weert en Nederweert, moeten de gemeenteraden van
deze beide gemeenten een advies uitbrengen. Hierover is tussen beide gemeenten en de lokale publieke
omroep Weert FM overleg.
Argumenten
1a. Voldoet aan de wettelijke vereisten
In de Mediawet is omschreven dat de advisering over de aanvraag voor het verlengen van de zendmachtiging
zich beperkt tot het toetsen van de eisen die de wet stelt aan lokaal publieke media-instellingen. Het
zwaartepunt ligt op de beoordeling van de representativiteit van het Programmabeleid Bepalende Orgaan
(hierna PBO). In de wet is veel nadruk gelegd op de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Deze omroep is
autonoom, d.w.z. dat op geen enkele wijze de inhoudelijke, redactionele of journalistieke vrijheid van de omroep
mag worden ingeperkt. De gemeente mag zich dus niet uitspreken over de inhoud. Dit betekent dat uw Raad
zich in het advies niet mag laten leiden door redactionele of inhoudelijke keuzes die WeertFM in zijn mediaaanbod heeft gemaakt of wil maken.
1b. Toetsing aan de eisen
Er wordt voldaan aan de eisen in de Mediawet (artikel 2.61, lid 2a, b en c):
1. De aanvrager stichting Streekomroep Weert is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid. Voldaan wordt daarmee aan de eis in lid 2a;
2. Uit de statuten blijkt dat stichting als doel heeft om op lokaal niveau een publieke mediaopdracht uit te
voeren die bestemd is voor de gemeenten Weert en Nederweert. De stichting gebruikt haar zendtijd
geheel voor een programmering die in het bijzonder betrekking heeft op deze gemeenten. Uit de
programma’s blijkt dat deze gericht zijn op de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke behoeften. De programma’s zijn daarmee van algemeen nut. Hiermee
voldoet de stichting aan de eisen uit lid 2b;
3. Volgens de statuten is er een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat
representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen. Binnen het PBO van WeertFM zijn op dit moment de volgende
stromingen vertegenwoordigd:
- maatschappelijke zorg en welzijn
- cultuur en kunst
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
- werknemers
- werkgevers
- onderwijs en educatie
- etnische en culturele minderheden
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- sport en recreatie
- natuur en milieu
De vertegenwoordigers van de hier genoemde stromingen welke benoemd zijn in het PBO, achten wij
voldoende representatief. De stichting voldoet hiermee ook aan deze eisen uit de Mediawet.
Uw raad wordt daarom voorgesteld om het Commissariaat positief te adviseren over de aanvraag
tot verlenging van de zendmachtiging aan de Stichting Streekomroep Weert voor de periode 2018-2023.
2. Subsidie t.b.v. tweede helft 2018
Reeds bij de Berap en de kadernota 2018 zijn ten behoeve van de Streekomroep gelden gereserveerd. Voor
2018 een subsidie voor de tweede heldt van dit jaar, ad. € 4.250 en € 8.500 per jaar voor de jaren daarna.
Kanttekeningen
Als er geen positief advies wordt uitgebracht over de aanvraag van WeertFM, zal de verlenging van de
zendmachtiging niet worden verleend. Daardoor zal de enige publieke lokale omroep in de gemeenten Weert en
Nederweert verdwijnen.
Uitvoering
Conform de Mediawet beoordeelt het Commissariaat of de gemeenteraden van Weert en Nederweert tot een
helder en weloverwogen advies gekomen zijn. Het Commissariaat neemt vervolgens bijna altijd het advies van
de gemeenteraad over. Na ontvangst van het advies besluit het Commissariaat over de toewijzing van de
zendmachtiging.
Communicatie
Het Commissariaat wordt op de hoogte gebracht van uw besluit.

Bijlagen
3. Brief Commissariaat voor de Media van 25 januari 2018
4. Begroting 2018 van de Stichting Streekomroep Weert
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Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat dat het Commissariaat voor de Media de gemeenteraad van Nederweert heeft gevraagd een
advies te geven over de aanvraag voor een zendmachtiging voor de Stichtging Streekomroep Weert;
dat er geen belemmeringen zijn om een positief advies hierover af te geven;
Gezien het voorstel nr. 2018-35 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2018
Gelet op het betaalde in artikel 2.61 en artikel 2.170B van de mediawet en het bepaalde in de gemeentewet;

Besluit
1. Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over toewijzing van de zendmachtiging die door
stichting Streekomroep Weert is aangevraagd voor een periode van vijf jaar (tot en met juli 2023);
2. De stichting Streekomroep Weert over de tweede helft van 2018 een subsidie toe te kennen van €
4.250,00 onder de voorwaarden dat Commissariaat voor de Media de gewenste zendmachtiging
verleend.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juni 2018,
De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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