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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 14 mei 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevr. A. van der Molen 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 740 
E-mail adres:                a.van.der.molen@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Brief Commissariaat voor de Media 
 
Onderwerp 
Toewijzen zendtijd Stichting Lokale Omroep Eelde- Vries- Zuidlaren (Tynaarlo Lokaal). 
 
Gevraagd besluit 
Een positief advies uitbrengen over het toewijzen van zendtijd aan de Stichting Lokale Omroep Eelde- 
Vries- Zuidlaren. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door het Commissariaat positief te adviseren kunnen zij zendtijd toewijzen aan de Stichting Lokale 
Omroep Eelde- Vries- Zuidlaren. Indien dit niet gebeurt is er een kans dat de omroep niet meer mag 
uitzenden met ingang van 15 juli 2013, de vergunning wordt dan ingetrokken.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Er is voor een periode van 5 jaar zendtijd toegewezen aan Stichting Lokale Omroep Eelde- Vries- 
Zuidlaren. Deze periode loopt af op 13 juli 2013. De Stichting heeft een aanvraag ingediend bij het 
Commissariaat om opnieuw als lokale publieke media-instelling aangewezen te worden. Het 
Commissariaat vraagt aan u of de omroep voldoet aan de eisen gesteld onder de Mediawet 2008. Uit 
de stukken die de omroep heeft aangeleverd blijkt dat zij voldoen aan deze eisen. Wij vragen daarom 
aan u het Commissariaat positief te adviseren.  
 
Wat ging er aan vooraf 
De omroep is sinds 1985 (wel onder een andere naamstelling) de lokale radio-omroep in de 
gemeente. Elke 5 jaar wordt door het Commissariaat opnieuw beoordeeld of aan hen zendtijd wordt 
toegewezen. De raad heeft hierin een adviserende rol. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Er is een persbericht geschreven. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het Commissariaat wordt middels een brief geïnformeerd over het advies van de raad, deze brief 
wordt op 28 mei verzonden. 
 
 
 
 
 
 



Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden. De gemeente heeft een subsidierelatie met de Stichting 
Lokale Omroep Eelde- Vries- Zuidlaren. Er is subsidie toegekend voor het jaar 2013, in juni volgt een 
aanvraag voor 2014.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


