Bijlage 2 Motivatie met betrekking tot wettelijke eisen
Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a.
rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b.
zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk
lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat
gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een
deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die
nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en
c.
volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat
representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
De volgende vragen dienen ingevolge de Mediawet duidelijk en gemotiveerd met ja of nee moet
beantwoorden:
1.
Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met
andere woorden: is het een stichting of een vereniging?
2.
Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door mediaaanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de
gemeente leven?
3.
Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
4.
Is dit Programmabeleidbepalende orgaan representatief samengesteld?
Ad a. Rechtsbevoegdheid
Beide aanvragers, Stichting LOGM en Stichting GooiTV zijn volledig rechtsbevoegd naar Nederlands recht en
hebben als hoofddoel het verzorgen van een lokale publieke media-instelling. Daarmee voldoen de omroepen
aan de vereisten van artikel 2.61, lid 2, onder a en b van de Mediawet 2008.
Ad b. Statuten en doel
De statuten van beide organisaties zijn opgenomen in een notariële akte en zijn ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de rechtsbevoegdheid is niet statutair beperkt. Beide
stichtingen zijn daarom een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid.
Bijgevoegd zijn de uittreksels van de Kamer van Koophandel van beiden stichtingen (zie bijlage).
Stichting GooiTV heeft in artikel 2 van haar statuten staan dat de stichting tot doel heeft: het op lokaal niveau
uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente leven, en het verrichten van alle activiteiten
die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting
richt zich bij het bereiken van dit doel op de gemeente Gooise Meren (zie bijlage)
Stichting LOGM heeft in artikel 1 van haar statuten staan: De lokale publieke media-instelling (hierna: lokale
omroep) stelt zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van
de publieke media-opdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van
maatschappelijke behoeften die in het verzorgingsgebied waarop de instelling zich richt leven, en het
verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen (zie bijlage)

Ad c. Representatief orgaan
De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het
media-aanbod bepaalt. Dit Programmabeleidbepalend orgaan (verder Pbo) is, naast het bestuur en de
redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het Pbo stelt het beleid rond het media-aanbod vast en
controleert daarmee of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm (zie hiervoor bijlage). Het Pbo
moet een sterke binding hebben met het publiek waarop de omroep zich richt. De leden van het Pbo
vertegenwoordigen bij voorkeur verschillende stromingen/doelgroepen binnen de gemeente.
Beide Pbo’s voldoen gelet op de samenstelling aan de in de Mediawet 2008 gestelde eisen. Dit houdt in dat de
leden van het Pbo stromingen binnen de gemeente vertegenwoordigen. De samenstellingen van de Pbo’s zijn
hieronder in twee tabellen opgenomen (zonder adressen).
In het Pbo zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen in de gemeente. Voor de samenstelling van het pbo geldt een aantal beperkingen. Zo
bepaalt de Mediawet 2008 dat het media-aanbod van publieke omroepen onafhankelijk moet zijn van
commerciële invloeden en invloeden van de overheid.
Een lid van het Pbo kan niet tegelijkertijd zijn:

raadslid van de gemeente waarvoor om aanwijzing wordt verzocht;

burgemeester of wethouder van deze gemeente;

lid van een van de commissies van deze gemeente;

behandelend ambtenaar van het adviesverzoek;

voorzitter, bestuurslid of medewerker bij een commerciële media-instelling;

medewerker van een bedrijf waaraan de lokale omroep de verzorging van (een deel van) haar mediaaanbod heeft uitbesteed.
De onverenigbaarheid van deze functies met het Pbo-lidmaatschap speelt voor ons een doorslaggevende rol
bij de besluitvorming over de aanvraag. Bovendien achten wij deze criteria ook van toepassing op de
bestuursleden van de lokale omroep zelf.
De gemeenteraad moet met name de samenstelling van het Pbo kritisch onderzoeken.
Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

Zijn de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de
gemeente vertegenwoordigd in het Pbo?

Zijn de vertegenwoordigers representatief voor hun stroming? Met andere woorden: hebben de leden
door ervaring en werkzaamheden een goede band met en aantoonbare kennis van die stroming? Staan
zij binnen de gemeente bekend als representant van die stroming?

Zijn de leden zichtbaar en benaderbaar voor mensen en organisaties als lid van het Pbo?

Kent het Pbo een evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd, geslacht, etnische afkomst en – indien
relevant – geografische spreiding?
Namen van de leden van het Pbo van de Stichting GooiTV.
Titulatuur

Naam

Plaats

Instelling

Classificatie

lid
lid
lid

Saskia Simons
Marije Wiss
Nanny Blank

Lindeke Mast

Stadspromotie
Holocaust
Diversen,
voorheen
Fortwachter
Diversen

Cultuur en kunst
Onderwijs en educatie
Maatschappelijke
zorg/ historie

lid

Naarden
Muiderberg
Huizen
(voorheen
Bussum)
Bussum

Natuur, milieu

lid

Zaineb Toama

Bussum

lid

Alexander Overdiep

Bussum

Versa Welzijn,
Centrum voor
Jeugd en Gezin,
COA
Vrijzinnig
Remonstrantse
Kerk

Etnische en culturele
minderheden

Kerkgenootschap

Namen van de leden van het Pbo van de Stichting Lokale Omroep Gooise Meren
Titulatuur

Naam

Plaats

Voorzitter
lid

E.L. (Erwin) Hooghiemstra
Said Almakroudi

Bussum
Naarden

lid

Hjalmar van der Schaaf

lid

Ronald van den Heuvel

Bussum

lid

Hendrik Comvalius

Naarden

lid

Jan Willem den Boef

Bussum

Instelling

Classificatie

Voorzitter
wijkplatvorm KTV
Naarden
Ondernemer
(Headon,
Amsterdam)
KNVB, SDO
Bussum
Coördinator St.
duurzame
ontwikkeling
Suriname
Baptistengemeente
Het Gooi

Maatschappelijke
zorg en welzijn
Werkgevers

Sport en recreatie
Etnische en culturele
minderheden

Kerkgenootschappen
en genootschappen
op geestelijke
grondslag

Er zijn wel wat opmerkingen te plaatsen over de samenstellingen van het Pbo. Zo bestaat het Pbo van LOGM
uit uitsluitend mannen. Maar de leden zijn – zover als dit nagegaan kan worden – wel maatschappelijk
betrokken. Zo stond de heer Den Boef ook op de lijst voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen voor de CU.
En is de heer Almakroudi bekend bij de gemeente als voorzitter van het wijkplatvorm en neemt hij deel aan
participatietrajecten. Hij is actief in de wijk en bij samenwerking met de gemeente. Hij is altijd zichtbaar en
kritisch. De gemeente heeft geen Surinaamse gemeenschap, maar wij begrijpen dat de heer Comvalius,
directeur van Stichting Dons (duurzame ontwikkeling Suriname) een groot netwerk heeft en op deze wijze
zichtbaar is.
Bij GooiTV valt de verdeling man/vrouw uit in het voordeel van de vrouwen. Mevrouw Saskia Simons is zeker
zichtbaar en aanspreekpunt voor Naarden-Vesting, maar zit ook bij overleggen met culturele instellingen
elders uit de gemeente. Mevrouw Nanny Blank is als voormalig exploitante van de Vernissage (fortwachter) bij
Fort Werk IV bekend in en met de gemeente. Mevrouw Zaneb Toama is werkzaam bij Versa en zeer betrokken
bij minderheden. Zij is zelf ook in het Gooi komen wonen als asielzoekster. De heer Overdiep predikt in kerken
door het hele land, zat in de raadsfractie van D66 in Bussum en in het bestuur van het Comeniusmuseum. Hij is
erg betrokken bij wat er speelt in de samenleving. Mevrouw Marije Wiss is behalve betrokken bij het Holocaust
comité ook lid van de steunfractie van PvdA en werkzaam in het onderwijs. Zij beschikt over een groot
netwerk. Het Pbo komt driemaal per jaar bijeen zo vermeldt het evaluatie werkplan 2019.

Zover als wij na kunnen gaan, zijn de leden representatief te noemen voor de stromingen waar ze voor staan.
Bij beide organen zijn geen leden uit Muiden vertegenwoordigd. Als suggestie zou meegegeven kunnen
worden om bij vervanging van één van de leden in eerste instantie op zoek te gaan in die kern.

