AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot het uitbrengen van een advies
aan het Commissariaat voor de Media om
Stichting Gelre Media voor de periode
2011 -2016 zendtijd toe te wijzen als lokale
publieke media instelling

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voor de aanwijzing als lokale omroep voor de gemeente Aalten hebben zich twee kandidaten
gemeld, Stichting Gelre Media en de Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo. Bij brief van 15
december en 17 december 2010 vraagt het Commissariaat voor de Media aan de gemeenteraad om
binnen 18 weken aan hem een gemotiveerd advies uit te brengen over de aanvragen van de
Stichting Gelre Media en Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo. Op basis van de argumenten in
dit voorstel vragen wij u een voorkeur uit te spreken voor één van de aanvragers.
Inleiding
Op 30 mei 2006 heeft het Commissariaat voor de Media op advies van de raad aan de Stichting
Gelre Media voor vijf jaar zendtijd voor de lokale omroep toegewezen. De hiervoor genoemde
periode van vijf jaar eindigt op 30 mei 2011.
Voor aanwijzing als lokale omroep voor de gemeente Aalten voor de periode 2011-2016 hebben zich
twee kandidaten gemeld, te weten:
- Stichting Gelre Media (Gelre fm)
- Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo (Aladna fm)
Volgens de Mediawet dient de gemeenteraad een voorkeur uit te spreken voor een lokale mediainstelling en hierover een advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media.
Het uitspreken van een voorkeur door de gemeenteraad is geen harde wettelijke eis, maar het
Commissariaat voor de Media acht dit wenselijk, om een goed beeld te krijgen van de lokale
gevoelens zodat dit advies in de uiteindelijke beoordeling kan worden meegewogen.
Bij brief van 15 december en 17 december 2010 vraagt het Commissariaat voor de Media aan de
gemeenteraad om binnen 18 weken aan hem een gemotiveerd advies uit te brengen over de
aanvragen van de Stichting Gelre Media en Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo.
Met dit voorstel stellen wij u voor om een voorkeur uit te spreken voor Stichting Gelre Media.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De Mediawet regelt de toelating tot het omroepbestel en stelt eisen aan de publieke omroepen onder
andere om te zorgen voor mediapluriformiteit. Naar aanleiding van het voorstel Wet dualisering
gemeentelijke medebewind bevoegdheden heeft de Raad van State geadviseerd dat de
gemeenteraad, als het representatieve orgaan van de gemeente, het aangewezen orgaan is en blijft
om te adviseren over de representativiteit van de lokale publieke media-instelling.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Het Commissariaat voor de Media besluit welke instelling voor de periode 2011-2016 wordt
aangewezen als lokale omroep. Voordat het Commissariaat voor de Media een beslissing neemt
dient de gemeenteraad op grond van de Mediawet te adviseren over de vraag of de instelling voldoet
aan de eisen die de Mediawet stelt.
De gemeenteraad heeft hierbij de taak om te toetsen of de media-instelling een zodanige
samenstelling in het programmabeleidsbepalend orgaan heeft dat het representatief is voor de
belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
stromingen. De aan te wijzen lokale publieke media-instelling wordt geacht lokaal gebonden

-2-

informatie te verschaffen en te fungeren als communicatiemogelijkheid voor mensen uit de
desbetreffende lokale gemeenschap. Met name omdat er slechts ruimte is voor één lokale publieke
media-instelling is het van groot belang dat deze representatief is voor de gehele gemeenschap.
Deze representativiteit moet tot uitdrukking komen in de samenstelling van het orgaan dat het mediaaanbod beleid van de lokale publieke media-instelling bepaalt.
Omdat twee stichtingen in aanmerking willen komen voor de uitzendlicentie voor de periode
2011-2016 dient de gemeenteraad daarnaast:
• haar voorkeur uit te spreken voor de aanvrager die zich het meest richt op het lokale initiatief;
In de gevallen waarbij sprake is van meerdere instellingen die aan de eisen van de Mediawet voldoen
en die niet tot samengaan zijn te bewegen geeft het Commissariaat in beginsel de voorkeur aan die
instelling die zich met haar omroep en haar media-aanbod het meest op de betrokken gemeente
richt: het meest lokale initiatief.
• rekening te houden met “alle andere factoren die van belang zijn voor het functioneren van de
lokale omroep”;
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt de gemeenteraad geacht rekening te houden met “alle
andere factoren die van belang zijn voor het functioneren van de lokale omroep”. Continuïteit is een
belangrijke voorwaarde die verwacht mag worden van de lokale omroep.
Onze conclusie is dat beide aanvragers voldoen aan de wettelijke daaromtrent gestelde bepalingen.
Ook zit er geen onderscheidt in de representatiteit van de pbo's van beide stichtingen.
Beide pbo’s (programmabeleidbepalend orgaan van de stichting) hebben een zodanige
samenstelling dat het representatief beschouwd kan worden voor de belangrijkste in de gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De stromingen
die worden vertegenwoordigd in de pbo’s zijn in het verleden al representatief bevonden door de
gemeenteraad. Bij de keus van het pbo van beide stichtingen is ook gelet op de woonplaats van de
leden. De verschillende kernen zijn evenredig vertegenwoordigd. Ondanks dat beide stichtingen op
een andere manier uitvoering geven aan het bereiken van de lokale gemeenschap, laten beide
aanvragers in hun beleidsplannen voldoende zien dat zij zich richten op het lokale initiatief. Wat
betreft de continuïteit en de financiën verschillen de stichtingen wel van elkaar. De organisatie van
Gelre media heeft de afgelopen jaren een financieel gezonde organisatie neergezet. Stichting Lokale
Omroep Aalten Dinxperlo heeft hier tijd voor nodig en wij signaleren daarin een risico. Er is
onvoldoende dekking voor de startkosten en de dekking van exploitatielasten is nog onzeker. Dit kan
gevolgen hebben voor de continuïteit van de omroep. Met name de continuïteit is van belang bij de
aanwijzing van de lokale media-instelling voor de gemeente Aalten.
In verband hiermee adviseren wij de voorkeur uit te spreken voor de stichting Gelre media.
Voor een overige toelichting en de argumenten waarop ons advies is gebaseerd willen wij u
uitdrukkelijk verwijzen naar de ter inzage gelegde rapportage aan ons college.
Alternatieve beleidskeuzes
Géén
Financiële consequenties
Op dit moment zijn er geen financiële consequenties. In de begroting is jaarlijks een bedrag
opgenomen voor de subsidiering van de lokale omroep. Dit bedrag bedraagt in 2011 € 7.399,--.
Participatie en Communicatie
Na besluit dienen de aanvragers en het Commissariaat voor de Media schriftelijk te worden
geïnformeerd over het besluit. Het Commissariaat voor de Media dient de notulen van de
raadsvergadering, raadscommissie en commissievergadering te ontvangen. Deze zullen na de
besluitvorming verzonden worden.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Het Commissariaat voor de Media heeft aangegeven dat in verband met het extra gesprek op 24
maart over samenwerkingsmogelijkheden de gemeente Aalten van de 18 wekentermijn af mag
wijken. Met als voorwaarde dat de gemeente(raad) voor 30 mei 2011 een gemotiveerd advies met
voorkeur uitbrengt aan het Commissariaat voor de Media. De huidige uitzendlicentie eindigt namelijk
op 30 mei 2011.
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Bijlagen
Overzicht pbo’s
- Rapportage en besluit B&W
- Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo
- Beleidsplan Stichting Gelre Media
- Gespreksverslagen
- Stukken van Commissariaat voor de Media over Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo en
Stichting Gelre Media
- Brief Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo over samenwerking

Aalten, 19 april 2011

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2011;
gelet op het bepaalde in de Mediawet;

BESLUIT:

het Commissariaat voor de Media te adviseren de licentie voor lokale omroepen van de gemeente
Aalten te verlenen aan Stichting Gelre Media.

AALTEN, 24 mei 2011
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
griffier

G. Berghoef
voorzitter

