voorstel
gemeenteraad
Vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2013
Portefeuillehouder

: H.W.J. Coolen

Behandelend ambtenaar : Marion Heuvelmans
Doorkiesnummer

Nummer raadsvoorstel: RAD-000832

: (0495) 575 453

Agendapunt: 18

Heuvelmans, Marion OCSW S2
RAD: RAD130626 2013-06-26T00:00:00+02:00 BW: BW130521

ONDERWERP
Positief adviseren inzake verlenging zendtijdtoewijzing Stichting Streekomroep Weert.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In de vergadering van 2 juli 2008 heeft u vastgesteld dat de Stichting Streekomroep Weert voldeed
aan de voorwaarden die gesteld worden in artikel 30 van de Mediawet. Op basis daarvan werd door
het Commissariaat voor de Media (CvdM) voor een periode van vijf jaar opnieuw zendtijd
toegewezen aan de Streekomroep. Deze periode van vijf jaar eindigt op 22 juli 2013. De
Streekomroep heeft laten weten in aanmerking te willen komen voor toewijzing van zendtijd voor
de volgende periode van vijf jaar.
PROBLEEMSTELLING
Voordat het CvdM een besluit neemt verwacht men een advies van de gemeenteraad of de
Streekomroep voldoet aan de eisen in de Mediawet. Het CvdM heeft hetzelfde verzoek gericht aan
de gemeente Nederweert en verwacht afstemming tussen beide gemeenten. Het advies moet
binnen 18 weken na ontvangst van het verzoek van het CvdM (maar zeker vóór 22 juli 2013)
uitgebracht worden. Bij overschrijding van deze termijn loopt de Streekomroep de kans om de
uitzendingen via de ether te moeten staken.
Volgens artikel 2.62 1e lid van de Mediawet 2008 kan het CvdM pas zendtijd toewijzen na een
positief advies van de gemeenteraad of de omroep voldoet aan een aantal eisen. Artikel 2.61 2e lid
van de Mediawet 2008 stelt verschillende eisen aan een lokale omroep. Uit de bijgevoegde
stukken, zijnde de statuten en de samenstelling van de programmaraad, blijkt dat de
Streekomroep voldoet aan de gestelde eisen in artikel 2.61 2e lid van de Mediawet 2008.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Bij de samenstelling van de programmaraad heeft het bestuur van de Streekomroep gezocht naar
een vertegenwoordiging van maatschappelijke stromingen in de regio, waarbij is gestreefd naar
een bezetting van de programmaraad door mensen uit regionaal werkende overkoepelingen zodat
tevens sprake is van een geografische spreiding van kandidaten uit beide gemeenten. De huidige
leden vertegenwoordigen etnische minderheden, de vakbeweging, kunst en cultuur, zorg en
welzijn, het midden- en kleinbedrijf, kerkgenootschappen, sport en recreatie, natuur en milieu.
Voor wat betreft de stroming “onderwijs en educatie” bestaat momenteel een vacature.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de programmaraad van de Streekomroep voldoet
aan de eisen van representativiteit. Het advies aan de CvdM kan dus positief zijn. Ook de
gemeente Nederweert is overigens van plan een positief advies af te geven. De gemeenteraad van
Nederweert neemt naar verwachting op 18 juni 2013 een besluit. Op basis van beide besluiten zal
een gezamenlijk advies richting CvdM gaan, met beide raadsbesluiten als bijlagen.
COMMUNICATIE
Bij de totstandkoming van dit advies heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Nederweert.
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EVALUATIE
N.v.t.
ADVIES RAADSCOMMISSIE


Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.



Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


Geen.
VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media inzake verlenging
zendtijdtoewijzing Stichting Streekomroep Weert.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013;

besluit:
Positief adviseren aan het Commissariaat voor de Media inzake verlenging van de
zendtijdtoewijzing aan de Stichting Streekomroep Weert.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

