
 

Raadsvergadering d.d. 20 mei 2008 agendapunt 7. 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 15 april 2008 
 
Onderwerp:   Zendtijd toewijzing Radio Loep  
 
Portefeuillehouder:   Dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevrouw G. Koopman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 868 
E-mail adres:   g.koopman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Positief advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media   

inzake de zendtijdtoewijzing Radio Loep  
 
Bijlagen:     
-  Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-  Samenstelling Programma Beleidsbepalend Orgaan (ter inzage) 
- brief van Commissariaat voor de media betreffende advies lokale omroep (ter inzage) 
- toelichting zendtijdaanvraag publieke lokale omroep (ter inzage) 
- Wettelijke bepalingen (ter inzage). 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 7 juli 2003 heeft het Commissariaat voor de media aan Radio Loep voor een periode van 5 jaren 
zendtijd toegewezen. Om ook voor de komende 5 jaren voor zendtijd in aanmerking te komen, moet de 
gemeenteraad het Commissariaat voor de media adviseren over de vraag of radio Loep voldoet aan de 
eisen die de Mediawet stelt. 

In Art. 30 van de Mediawet staan de eisen als volgt geformuleerd:  
a. De lokale omroepinstelling is rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. 
b. De lokale omroepinstelling stelt zich blijkens haar statuten uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten 

doel ter uitvoering van de taak van de publieke omroep bedoeld in artikel 13c, op lokaal niveau 
een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot 
programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in 
zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeenten levende maatschappelijke, 
culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van 
algemeen nut te zijn. 

c. De lokale omroepinstelling heeft op grond van haar statuten een orgaan dat het 
programmabeleid bepaalt, het zgn. beleidsbepalend orgaan (PBO). Dit orgaan heeft een 
zodanige samenstelling dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden van dit orgaan 
worden op voordracht benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. 

 
In de leesmap liggen de achterliggende stukken ter inzage. Uit de statuten blijkt dat aan de eisen gesteld 
onder punt a., b en c. 
Als bijlage is bijgevoegd een lijst met leden van het Programma Beleidsbepalend orgaan. Uit de 
samenstelling blijkt dat de belangrijkste in de gemeente voorkomende stromingen vertegenwoordigd zijn. 
 



 

 
 
 
Wij zijn van mening dat een positief advies aan het Commissariaat van de Media kan worden uitgebracht 
omdat: 

- Radio Loep een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid; 
- De statuten van Radio Loep conform de voorschiften zijn; 
- Radio Loep een orgaan heeft dat het programmabeleid bepaalt (PBO) en de samenstelling 

hiervan representatief is. 

Vervolgprocedure 

Advies naar het Commissariaat voor de Media die vervolgens een beslissing neemt over de toewijzing 
aan Radio Loep voor de komende 5 jaren. 

Financiële consequenties 

Geen 
 

Gevraagd besluit 

Positief advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media inzake de zendtijdtoewijzing Radio 
Loep. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
H. Kosmeijer, loco-burgemeester 
 
 
 
 
mr. P. Post,  secretaris 


