Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

2067768
De heer mr. A.H.J.J. Luijten, wethouder
Keuze voor lokale omroep

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Het Commissariaat voor de Media te berichten dat de twee lokale omroepen, die in Gooise
Meren een uitzendlicentie hebben aangevraagd, te weten Stichting Lokale Omroep Gooise
Meren en Stichting GooiTV, beide voldoen aan de vereisten van de Mediawet;
2. Het Commissariaat voor de Media te adviseren om een uitzendlicentie aan de omroep
Stichting GooiTV toe te kennen voor de periode 2021-2025.
2. Inleiding
Elke Nederlandse publieke omroep valt onder de Mediawet 2018, en mag pas uitzenden via de
ether of kabel als zij een licentie bezit. Op dit moment beschikt Stichting GooiTV over een licentie
in Gooise Meren, verstrekt door het Commissariaat voor de Media (verder Commissariaat). Haar
uitzendlicentie verloopt op 1 januari 2021. Stichting GooiTV heeft bij het Commissariaat een
nieuwe licentie aangevraagd. Ook de nieuw opgerichte stichting: Lokale Omroep Gooise Meren
(verder te noemen LOGM, onderdeel van NHGooi) heeft een aanvraag voor een uitzendlicentie in
onze gemeente ingediend. Er kan echter maar één nieuwe licentie worden verstrekt. Via de
Raadsmededeling procedure aanwijzen lokale media-instelling hebben wij de procedure voor het
aanwijzen van een lokale media-instelling uitgelegd: waarbij de gemeenteraad - op grond van de
Mediawet - het Commissariaat adviseert.
Op verzoek van het Commissariaat heeft het college verkend of de omroepen willen fuseren. Na
meerdere gesprekken blijkt dat partijen zeker niet tegen samenwerking zijn, maar geen
overeenstemming kunnen bereiken over de manier waarop dit moet gebeuren. Het Commissariaat
vraagt de gemeenteraad om te adviseren of beide partijen voldoen aan de wettelijke vereisten 0p
grond van de Mediawet en om een keuze te maken tussen LOGM en GooiTV. Zie haar brief van 20
juli 2020 (bijlage 1). Zij heeft daarvoor een termijn gesteld tot 23 februari 2021.
3. Beoogd effect
1. Vaststellen of beide kandidaten voldoen aan de eisen, die in de Mediawet worden gesteld
aan lokale omroepen.
2. De sterke en zwakke punten van beide kandidaten uitlichten aan de hand van eerder door
het college opgestelde toetsingscriteria. Deze staan zo meetbaar mogelijk benoemd in een
overzichtelijke tabel, met toelichting over de te maken keuze.
3. Het Commissariaat te adviseren over uw keuze voor één lokale omroep, die de komende vijf
jaar licentie krijgt om uit te zenden in Gooise Meren.
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4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Beide omroepen voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt aan een lokale omroep
Voor aanwijzing op grond van artikel 2.61 Mediawet 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;
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.
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. Zie bijlagen 2 voor de statuten en uittreksels van de Kamer van Koophandel. Tot
slot voldoen de Programmabeleidsbepalende organen van beide omroepen, gelet op de
samenstelling, aan de in de Mediawet 2008 gestelde eisen. Voor de motivatie van de wettelijke
eisen verwijzen wij u naar bijlage 3.
2.1 Gemeenteraad moet keuze gemotiveerd aangeven
De gemeenteraad dient naast het hierboven beschreven wettelijk omschreven advies een
aanvullend advies aan het Commissariaat uit te brengen over de vraag welke van de twee
aanvragers het beste in staat wordt geacht om de functie van lokale publieke media-instelling te
vervullen. Het advies dient kenbaar en deugdelijk gemotiveerd te worden aan de hand van vooraf
opgestelde criteria. Deze criteria zijn eerder door het college opgesteld. Met de raadsmededeling
in november 2020 bent u hierover geïnformeerd.
Na maanden onderhandelen tussen de omroepen stelden aanvragers vast dat samengaan (op dit
moment) niet mogelijk blijkt te zijn. Er werd geen overeenstemming bereikt over de wijze waarop
dit moest gebeuren. Immers één van de rechtspersonen zou op moeten gaan in de ander, omdat
maar één rechtspersoon uitzendlicentie kan krijgen. Aan de hand van de criteria wordt thans
gemotiveerd een keuze kenbaar gemaakt. Zie hiervoor bijlage 4.
De inhoudelijke reacties van beide aanvragers 0p de criteria zijn hierin integraal opgenomen. Ook
wordt verwezen naar de beleidsplannen van de omroepen voor komende periode (bijlage 5).
Bij de toets van beide lokale omroepen aan de vastgestelde nadere criteria behaalt GooiTV een
hogere totaalscore (20 tegen 17). Concluderend kan worden gesteld dat Stichting GooiTV – die
thans ook al de uitzendlicentie heeft in onze gemeente – het meest voldoet aan onze aanvullende
criteria. Wij achten hen het beste in staat om de functie van lokale publieke media-instelling te
(blijven) vervullen in onze gemeente.
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5. Houd rekening met en onderbouwing
2.1 Besluit gemeenteraad voor maart noodzakelijk
Het Commissariaat heeft de gemeenteraad uitstel verleend tot 23 februari 2021 om haar adviezen
uit te brengen. Het is belangrijk dat u voor die datum een besluit neemt over dit voorstel.
2.2 Als er geen advies door de gemeenteraad wordt afgegeven
Als de gemeenteraad geen aanvullend advies uitbrengt en er geen indicatie is dat de bestaande
lokale omroep niet naar behoren functioneert, dan zal het Commissariaat in principe kiezen voor
de omroep die de aanwijzing al heeft. Het aanwijzen van een nieuwe aanvrager ten koste van de
bestaande lokale omroep is een beslissing met veel consequenties. Het Commissariaat zal zo’n
beslissing niet snel nemen zonder een beargumenteerde onderbouwing van de gemeenteraad.
2.3 Bezwaar is mogelijk
De aanvrager, die niet gekozen wordt door de gemeenteraad en uiteindelijk geen uitzendlicentie
krijgt van het Commissariaat, kan tegen het besluit van het Commissariaat in bezwaar gaan.
2.4 Commissariaat kan raad om aanvulling van het advies vragen of zelfs om nieuw advies
Het Commissariaat toetst het gemeenteraadsadvies. Is het advies op een zorgvuldige manier tot
stand gekomen en wordt het deugdelijk gemotiveerd door de gemeenteraad? Het Commissariaat
beoordeelt of de gemeenteraad in redelijkheid tot het advies over de representativiteit van het pbo
heeft kunnen komen en of dat advies helder en duidelijk is. Het Commissariaat kijkt ook naar de
verantwoording in het aanvullend advies. Bijvoorbeeld hebben partijen ruimte gekregen hun
aanvraag toe te lichten bij de raad, zijn alle relevante stukken betrokken bij het advies en/of
hebben partijen een zienswijze kunnen indienen voordat de raad het aanvullende advies heeft
uitgebracht? Het Commissariaat gaat uit van de juistheid van het advies van de gemeenteraad en
zal dit advies in principe overnemen. Als er op basis van de beschikbare stukken of om een andere
reden twijfel bestaat aan de juistheid (zorgvuldigheid en/of deugdelijke motivering) van het advies
kan het Commissariaat aan de gemeenteraad vragen een aanvulling op het advies te geven of zelfs
een compleet nieuw advies uit te brengen.
6. Duurzaamheid
U maakt een keuze voor één lokale publieke media-instelling voor de duur van 5 jaar.
7. Financiële onderbouwing
Op basis van de Mediawet 2008 heeft de omroep die de nieuwe uitzendlicentie krijgt toegewezen
recht op een vergoeding, de zogenaamde wettelijke bijdrage. Deze vergoeding betreft een vast
bedrag van (per 1 -1 -2021) € 1,39 per huishouden per jaar. Voor Gooise Meren bedraagt de
vergoeding jaarlijks 25.914 x € 1,39 is € 36.020,46 (exclusief indexering). Dit bedrag ontvangt de
gemeente via de algemene uitkering en betalen wij door aan de omroep.
8. Communicatie en participatie
Ten behoeve van de aanwijzing van de uitzendlicentie zijn meerdere gesprekken met de
aanvragers gevoerd, onder andere over eventuele samenwerking, te hanteren criteria en hun
plannen voor 2021 en verder.
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9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Het advies van de gemeenteraad wordt per brief doorgegeven aan het Commissariaat, samen met
dit raadsvoorstel en de notulen van de vergadering waarin het besluit genomen is. De betrokken
omroepen worden geïnformeerd en er wordt een persbericht opgesteld en verzonden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
1.
Brief van het Commissariaat voor de Media aan de gemeenteraad van 20 juli 2020.
2.
Statuten en uittreksels van de Kamer van Koophandel (2x2)
3.
Motivatie met betrekking tot wettelijke eisen waar beide aanvragers aan voldoen
4.
Motivatie met betrekking tot aanvullende criteria op basis waarvan een keuze wordt gemaakt
(inclusief de beleidsplannen van beide aanvragers voor komend jaar/jaren)
5.
Plannen van omroepen (2x2)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 2067768 van het college van burgemeester en wethouders, en
gelet op artikel 2.61 lid 3 van de Mediawet,

Besluit
1.

2.

Het Commissariaat voor de Media te berichten dat de twee lokale omroepen, die in Gooise
Meren een uitzendlicentie hebben aangevraagd, te weten Stichting Lokale Omroep Gooise
Meren en Stichting GooiTV, beiden voldoen aan de vereisten van de Mediawet.
Het Commissariaat voor de Media te adviseren om een uitzendlicentie aan de omroep Stichting
GooiTV toe te kennen voor de periode 2021-2025.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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