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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 5 februari 2008 verkreeg de Stichting Lokale Omroep Steenbergen, kortweg de SLOS voor 5 jaar 
zendtijd van het Commissariaat voor de Media. Inmiddels heeft de SLOS weer een verzoek ingediend 
voor ong eens een periode van 5 jaar. In dat verband verzoekt het Commissariaat voor de Media uw 
advies. U dient op grond van artikel2.62, eerste lid van dwe Mediawet advies uit te brengen over de vraag 
of de SLOS als aanvrager voldoet aan de bij de Mediawet gestelde eisen 

2. Achtergrond 
U dient op grond van artikel 2.62, eerste lid van de Mediawet advies uit te brengen over de vraag of de 
SLOS voldoet aan de bij de genoemde wet gestelde eisen. Deze eisen zijn: 

a. het zijn van rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid; 
b. het 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 leven in een 
provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt, en het 
verrichten; en 

c. het volgens de statuten hebben van een orgaan 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. 

U dient op basis van de door de SLOS overgelegde gegevens een gemotiveerd advies uit te brengen 
over de aanvraag. 

3. Overwegingen 
De statuten van de SLOS voldoen aan de onder a tot en met c van de vorige alinea genoemde eisen. Ter 
zake de representativiteit van het PBO (het programma bepaald orgaan) kan het volgende worden 
opgemerkt. In het PBO hebben momenteel vertegenwoordigers plaatsgenomen uit de volgende 
stromingen: 

a. maatschappelijke zorg en welzijn 
b. kunst en cultuur 
c. kerkgenootschappen ca. 
d. ondernemers 
e. werknemers 
f. onderwijs en educatie 
g. sport en recreatie 
h. vrouwen 
i. etnische minderheden 

Ter inzage ligt: 



Het PBO telt momenteel 20 leden. De onder a, en c, tot en met i genoemde stromingen zijn door de SLOS 
statutair vastgelegd als zijnde een verplichte vertegenwoordiging in het PBO. 

4. Middelen 
De onderhavige besluitvorming heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente, zulks behoudens het 
feit dat aangenomen moet worden dat de jaarlijkse subsidiëring van de SLOS wordt voortgezet. 

5. Risico's 
Een negatief advies van de raad zou kunnen leiden tot het niet (langer) afgeven van een zendmachtiging 
door het Commissariaat voor de Media en daarmee tot het verdwijnen van de SLOS voor wat betreft 
radio- en tv-uitzendingen. 

6. Aanpak 
Besluitvorming hoeft niet gecommuniceerd te worden richting burgerij. Volstaan kan worden met 
informatieverstrekking aan het Commissariaat voor de Media, nadat uw raad een besluit heeft genomen 
over de advisering aan het Commissariaat voor de Media. 

7. Voorstel 
De Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) voldoet aan de te stellen eisen; de beoordeling van de 
representativiteit voor de toekomst wordt voldoende geacht. Geadviseerd wordt om het Commissariaat 
voor de Media te berichten dat de omroep naar uw mening voldoet aan de eisen die ten aanzien van een 
lokale omroepinstelling worden gesteld in de Mediawet en het Commissariaat te verzoeken de SLOS voor 
de komende 5 jaren zendtijd toe te wijzen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

o 
drs. S.C.C.M. Bolten 
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