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Aan de Raad, 

De Stichting Lokale Omroep Steenbergen (hierna SLOS) is de lokale omroep van de gemeente 
Steenbergen. De uitzendingen van de SLOS bestaan voornamelijk uit reportages en gebeurtenissen die 
plaatsvinden in de gemeente Steenbergen en haar kernen. Daarnaast worden de besluitvormende 
raadsvergaderingen live uitgezonden alsmede enkele extra vergaderingen, zoals de vergadering over de 
perspectiefnota en begroting. Naar aanleiding van de vragen van uw raad over de tv uitzending van de 
raadsvergaderingen en berichtgeving in de media over een fusie van de SLOS met andere lokale 
omroepen, heeft wethouder Lepolder gesproken met een afvaardiging van het bestuur van de SLOS. Met 
deze raadsmededeling informeren wij u over het gevoerde gesprek en de overige relevante 
ontwikkelingen. 

Samenwerking S L O S met andere lokale omroepen. 
Onlangs verscheen in de media berichtgeving over een fusie van de SLOS met andere lokale omroepen 
in deze regio. Uit het gesprek met een afvaardiging van het bestuur van de SLOS bleek dat van een fusie 
geen sprake is. De SLOS is wel in overleg met meerdere gelijksoortige (relatief kleine) omroepen in de 
regio om te komen tot een verregaande samenwerking. Het streven is om de samenwerking 1 januari 
2017 in te laten gaan. Met name wordt gedacht aan het delen van hardware, mensen en beeldmateriaal 
met een bovenlokaal karakter. 

Tv-uitzendingen gemeenteraad 
Door de griffier is aangegeven dat de gemeenteraad een contract heeft met de SLOS betreffende de 
uitzendingen van de raadsvergaderingen. Dit contract (dat binnenkort opnieuw wordt gesloten) staat op 
de begroting onder de post 'raad en ondersteuning'. Budgethouder van deze post is de griffier. De kosten 
van de SLOS voor het uitzenden van de raadsvergaderingen bedragen momenteel 0 8.000,- per jaar. De 
verwachting is dat de kosten hiervan hoger (0 8.700,-) worden onder andere in verband met een voor het 
eerst sinds vijf jaar, toe te passen inflatiecorrectie in het nieuwe contract. De uitzending van de 
raadsvergadering valt dus niet onder 'vrije nieuwsgaring' maar wordt op basis van een contract 
uitgevoerd. Jaarlijks zendt de SLOS gemiddeld 14 raadsvergaderingen uit. De SLOS heeft aangegeven 
dat een hogere frequentie van uitzendingen organisatorisch niet te realiseren is in verband met de 
beschikbaarheid van vrijwilligers. Bovendien brengt het uitzenden van meer vergaderingen, extra kosten 
met zich mee. 
De SLOS heeft aangegeven dat bij een samenwerking met andere lokale omroepen het niet waarschijnlijk 
is dat medewerkers van andere omroepen voor het uitzenden van de Steenbergse raadsvergaderingen 
kunnen worden ingezet. 

De besluitvormende raadsvergaderingen worden uitgezonden via het analoge kanaal, Ziggo 22H- en het 
digitale kanaal, 41 . Ook zijn de uitzendingen via de livestream op de SLOS website (www.slos.nl/live) te 
volgen. De SLOS zendt alleen de besluitvormende raadsvergaderingen uit en enkele extra 



vergaderingen, zoals de vergaderingen over de perspectiefnota en de begroting. Terugkijken van een 
vergadering kan sinds kort ook via de website van de SLOS. Om de beelden van de vergaderingen ook 
via andere providers (zoals KPN, Tele2, XS4AII, etc) te ontsluiten moet de SLOS investeren in de 
technische infrastructuur. De SLOS heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is. De landelijke organisatie 
waarbij de SLOS is aangesloten is bezig met het opzetten van een alternatieve infrastructuur voor de 
distributie van de beelden naar de verschillende providers. De kosten en technische vereisten zijn echter 
nog niet bekend. De SLOS heeft aangegeven de ontwikkeling op de voet te volgen en zelf ook een zo 
groot mogelijk publiek via diverse kanalen te willen bereiken. 

Er is ook een mogelijkheid om via het RIS naast de audio ook de videoweergave live uit te zenden. Dit 
zijn dan echter de beelden die door de 4 discussiecamera's worden opgenomen. Deze camera's zijn in de 
ronde cirkel in het plafond gemonteerd. Deze zijn minder van kwaliteit dan de beelden die door de SLOS 
worden opgenomen. De kwaliteit is minder omdat de beelden worden opgenomen door IP - SD-camera's. 
Het camerastandpunt is bovendien ook hoger dan van de camera's van de SLOS. Hierdoor zijn de 
mensen minder goed in beeld. Technisch is het in ieder geval mogelijk om de beelden te ontsluiten via 
het RIS. De realisatie vraagt een eenmalige investering van C 3000,-. De streamingskosten bedragen 
0 150,- per maand. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het gebruik van de nu aanwezige 
IP - SD-camera's in de raadszaal. 

Subsidie S L O S 
Naast het contract voor het uitzenden van de raadsvergaderingen, verstrekt de gemeente Steenbergen 
een subsidie aan de SLOS. Deze subsidie komt voort uit een verplichting in de Mediawet 2008. Sinds 
2010 moeten gemeenten volgens de Mediawet 2008 namelijk de lokale publieke media-instelling 
bekostigen die door het Commissariaat van Media is aangewezen. In de gemeente Steenbergen is de 
SLOS de lokale partij die aangewezen is door het Commissariaat van de Media (zendmachtiging). 
Gemeenten ontvangen voor deze bekostiging een bijdrage van 0 1,30 per huishouden van het Rijk in het 
gemeentefonds. Dit bedrag wordt aangepast aan de hand van het in de meicirculaire gemeentefonds 
genoemde accres van het voorliggende subsidiejaar dat geldt voor het nieuwe subsidiejaar. Gemeenten 
hoeven het richtbedrag niet onverkort te verstrekken, maar wanneer zij hiervan willen afwijken, moet wel 
goed gemotiveerd kunnen worden dat de lokale omroep, zoals de Mediawet 2008 stelt, nog steeds een 
toereikend media-aanbod kan verzorgen en continuïteit in de programmering kan waarborgen. De 
gemeente Steenbergen hanteert voor de bekostiging van de lokale mediaomroep in de gemeente het 
richtbedrag van het Rijk. Uitgangspunt is dat de bekostigingsvoorwaarden gelet op de Mediawet alleen 
financieel en randvoorwaardelijk van aard mogen zijn en niet de vorm en inhoud van de programmering 
kunnen betreffen. Hieruit volgt dat het de gemeente niet is toegestaan om aan de subsidiebeschikking, 
aanvullende inhoudelijke voorwaarden te stellen over het programma-aanbod. 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de I Cretans, de burgemeester, 

R.A.J.MyBodj írs 
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