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Goedenavond mijnheer de voorzitter, leden van raad en leden van het college. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon. Ik ben secretaris van de Stichting Lokale Omroep 

Steenbergen en ik wil graag inspreken over agendapunt 6 “Oordeelvormende 

vergaderingen uitzenden via de SLOS”. 

Het uitzenden van raadsvergaderingen kent een lange traditie. In de 80-er jaren zond 

de SLOD de vergaderingen van de gemeenteraad van Dinteloord en Prinsenland al 

rechtstreeks uit via het lokale kabelnet. 

Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1997 waardoor de SLOD uit Dinteloord 

en de Stadsomroep Klaver Vier uit Steenbergen fuseerden tot de SLOS, is deze 

traditie voorgezet. Eerst vanuit de raadszaal in het stadskantoor en vanaf 2007 

vanuit het nieuwe gemeentehuis.  

In 2009 vroeg de SLOS aan het gemeentebestuur om zelf videoapparatuur aan te 

schaffen om goede TV-uitzendingen mogelijk te maken. Dit voorstel werd door de 

commissie Algemene Zaken verworpen. De SLOS heeft daarop het uitzenden van de 

raadsvergaderingen tijdelijk gestopt. 

De SLOS stond niet afwijzend tegenover een mogelijkheid om de uitzendingen door 

anderen te laten verzorgen. Een samenwerking met BRTO (thans Zuid-West) ROC, 

die door de toenmalige wethouder Zijlmans onderzocht werd, leek mogelijk maar 

stuitte wel op een aantal juridische bezwaren, die samenhingen met het toezicht door 

het Commissariaat voor de Media. De combinatie van BRTO en ROC was overigens 

bereid om de uitzendingen voor 10.000 euro per jaar te verzorgen. 

De SLOS heeft toen na intern beraad voorgesteld te uitzendingen met eigen 

apparatuur te willen verzorgen voor 8.000 euro per jaar. Er is daarna met de 

gemeente een co-productieovereenkomst gesloten voor de periode van 4 jaar lopend 

van 1 juni 2010 tot en met 30 mei 2014. Het opstellen van een nieuwe overeenkomst 

heeft na die periode flinke vertraging opgelopen, o.a. door de bestuurlijke perikelen in 

Steenbergen. Pas op 1 oktober 2015 is een nieuwe overeenkomst voor 4 jaar 

gesloten tegen een vergoeding van 8.700 euro per jaar voor 14 vergaderingen. 

De SLOS heeft in al die jaren flinke investeringen gedaan om de kwaliteit van de TV-

uitzendingen van de raadsvergaderingen te verbeteren.  

De uitzendingen gebeurden aanvankelijk via het analoge TV-kanaal van Ziggo. 

Steeds meer kijkers gingen echter over naar het digitale pakket van Ziggo. Vanuit het 

gemeentehuis was het echter technisch niet mogelijk digitaal uit te zenden omdat er 

slechts een analoge verbinding ligt. De SLOS zond de beelden naar de studio en 

daar werden de analoge beelden omgezet naar het digitale net.     



  

Om digitale TV-uitzendingen mogelijk te maken, heeft de SLOS eenmalig aan Ziggo 

3.500 euro aan installatiekosten moeten betalen en 2 jaar lang 410 euro per maand 

als vergoeding voor de doorgifte van het digitale signaal. Momenteel betalen wij daar 

nog 175 euro per maand voor. 

Door de voortschrijdende techniek werd het mogelijk om de signalen vanuit het 

gemeentehuis niet langer via het analoge kanaal naar de studio te zenden, maar via 

een internet stream. De gemeente heeft daarvoor in onze tijdelijke regieruimte in 

spreekkamer 10 een snelle internetverbinding aan laten leggen los van het interne 

netwerk.  De SLOS heeft een apparaat aangeschaft om de beelden te streamen. 

Kosten 1.999 euro. 

Sinds eind vorig jaar heeft de SLOS een overeenkomst gesloten met het 

Filmcollectief. Zij maken tegen een vergoeding de uitzending van de 

raadsvergaderingen mogelijk. Zij staan ook in voor de continuïteit van de 

uitzendingen. Voorts zorgen zij bij live uitzendingen naast de uitzendingen via het 

Ziggo kabelnet voor een live internetstream via Youtube en voor de mogelijkheid de 

uitzendingen nogmaals te bekijken via ‘Uitzending gemist’ op een apart deel van de 

SLOS website. 

Ziggo heeft er de laatste jaren concurrentie op het kabelnet gekregen van andere 

pakketaanbieders zoals KPN en Tele2. De kijkers en luisteraars die op de diensten 

van deze pakketaanbieders geabonneerd zijn, kunnen de SLOS niet ontvangen. Dit 

probleem is ook door de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen In Nederland) 

onderkend. Medio vorig jaar is daarom een zogenaamde Mediahub opgericht. Deze 

Mediahub zorgt voor de distributie van content naar andere pakketaanbieders. De 

SLOS heeft zich daar al in september 2015 voor aangemeld, maar implementatie 

verloopt langzaam. Hopelijk wordt e.e.a. de komende weken afgerond.  Overigens 

zijn hier ook maandelijkse kosten van rond de 350 euro aan verbonden. 

De SLOS heeft niet alleen geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering een groter bereik, 

maar is ook begonnen de uitzendingen van de raadaantrekkelijker te maken o.a. 

door het programma “Voor de raad weg” dat voor aanvang van de 

raadsvergaderingen uitgezonden wordt. Mogelijk zijn er nog andere vormen te 

bedenken om de burgers meer te betrekken bij de lokale politiek, b.v. door middel 

van het zogenaamde “tweede scherm”.  

De SLOS is bereid en in staat om alle raadsvergaderingen van 2016 uit te zenden. 

De extra vergoeding die gevraagd wordt is afgeleid van het bedrag dat voor de 14 

uitzendingen betaald wordt. Echter heeft de SLOS een soort kwantumkorting 

toegepast. Uiteraard wordt het uiteindelijke bedrag aangepast aan het aantal 

gerealiseerde uitzendingen.  

Wij hopen dat de raad positief over het voorliggende voorstel beslist. 


