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Aan de raad,

1. Inleiding
Omroepstichting ZuidWest (ZuidWest) en de Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) hebben 
beide een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Steenbergen ingediend bij het 
Commissariaat voor de Media (Commissariaat). Alvorens het Commissariaat een beslissing neemt over 
de aanvragen, dient de gemeenteraad een advies uit te brengen. Aangezien er twee aanvragen zijn 
ingediend volgt vanuit de Mediawet dat het college een maximale inspanning moet verrichten om beide 
partijen tot elkaar te brengen en daarmee het samengaan te bevorderen. Als dat niet lukt - en dat blijkt het 
geval in Steenbergen - dient het college een voorstel voor een gemotiveerd advies voor te leggen aan de 
raad die daarover een besluit neemt. Het Commissariaat besluit vervolgens tot aanwijzing van een Lokale 
Publieke Media-instelling voor Steenbergen, waarbij het advies van de gemeenteraad zwaar meeweegt.

2. Achtergrond
In de Mediawet (2008) is vastgelegd dat omroepen voor een periode van vijfjaar een aanvraag tot 
zendmachtiging in kunnen dienen voor een gemeente bij het Commissariaat voor de Media. De 
aanwijzing van de SLOS is per 1 februari 2018 verlopen zodat een omroep moet worden aangewezen 
voor een nieuwe periode van vijfjaar. Het is de taak van de gemeenteraad om het Commissariaat 
gemotiveerd en onderbouwd te adviseren over de vraag of de media-instellingen voldoen aan de eisen 
die de wet en gemeente stelt. Per gemeente kan er maar één lokale publieke media-instelling zijn.

3. Overwegingen

Criteria als basis voor advies
Omdat er twee gegadigden zijn voor lokale omroep van Steenbergen heeft de gemeente een kader 
vastgesteld met criteria en scoretabel voor het uitbrengen van het advies. Dit bestaat uit de eisen die de 
Mediawet 2008 stelt aan een aanvraag voor een lokale publieke media-instelling (formele gronden), een 
lijst met indicatoren ten aanzien van het Lokaal toereikend media-aanbod (productaanbod, kwaliteit van 
de omroep, efficiency en effectiviteit van de exploitatie) en aanvullende criteria vanuit de gemeente 
(participatie, samenwerking en representatief programma beleid bepalend orgaan). De representativiteit 
is het belangrijkste criterium. Vanwege de journalistieke onafhankelijkheid van de omroep is het 
gemeenten niet toegestaan eisen te stellen aan de programmering.
Dit kader met scoretabel is aan beide omroepen per brief bekend gemaakt. Zij kregen vervolgens de 
gelegenheid om aanvullende informatie aan de gemeente te verstrekken.

Ter inzage ligt:



Beoordelingscommissie
De gemeente heeft een beoordelingscommissie samengesteld die bestaat uit de griffier, teamleider 
cultuur en juridisch controller. Het team is ondersteund door de opsteller (adviseur cultuur) en een extern 
media-adviseur. De commissie is op 26 maart 2018 bij elkaar gekomen om de aanvragen van ZuidWest 
en SLOS te beoordelen conform de vastgestelde criteria.

Conclusie beoordelingscommissie
De commissie beoordeelt dat de SLOS meer voldoet aan de gestelde criteria dan ZuidWest, zoals blijkt 
uit de vastgestelde en van tevoren aan beide omroepen toegezonden scoretabel in de bijlage. Zodoende 
adviseert de commissie de SLOS aan te wijzen als lokale omroep voor Steenbergen.

Zie bijlage 1 voor een uitgebreide toelichting op het proces en de door de commissie inge vulde 
scoretabel.

4. Middelen
De Mediawet schrijft voor dat pas na aanwijzing van de omroep besluitvorming volgt over de bekostiging 
van de omroep. De beschikbare middelen voor Steenbergen zijn:
- Het streefbedrag voor bekostiging van de lokale omroep is 61,16 per huishouden (norm 
gemeentefonds). Voor Steenbergen betekent dit dat in 2018 een subsidiebedrag beschikbaar is van 
611.712.
- De griffie heeft een aanvullend contract met de SLOS afgesloten voor uitzending van de 
raadsvergaderingen, kosten 621.000.

5. Risico’s
- Het advies van de raad is op basis van criteria en een scoretabel die voortkomen uit vastgesteld beleid 
van de gemeente en de richtlijnen van het Commissariaat en de VNG. Een dergelijke procedure is ook bij 
de West-Brabantse buurtgemeenten gevolgd die zich in eenzelfde situatie van twee aanvragers bevinden.
- Vanwege de journalistieke onafhankelijkheid van de omroep is het gemeenten niet toegestaan eisen te 
stellen ten aanzien van de programmering. Dit kan dan ook geen onderdeel zijn van het advies van de 
raad aan het Commissariaat.
- Het Commissariaat heeft de vier gemeenten uitstel verleend tot 15 juli om een gemotiveerd advies uit te 
brengen. Bij overschrijding van deze termijn kan het Commissariaat een besluit nemen over aanwijzing 
zonder advies van de gemeenteraad..
- De aanvrager die de zendmachtiging niet krijgt toegekend, heeft de mogelijkheid een zienswijze en 
bezwaar in te dienen bij het Commissariaat. Dit kan het vervolgproces vertragen.
- De VNG heeft met de OLON (koepelorganisatie van lokale omroepen) een convenant afgesloten waarin 
wordt gesteld dat de vorm van een streekomroep - door fusie of intensieve samenwerking - het meest 
wenselijk is om het lokaal toereikend media aanbod te realiseren. Steenbergen is van mening dat ook een 
lokale omroep tot een goed aanbod kan komen.
- Na aanwijzing door het Commissariaat volgt besluitvorming over de bekostiging van de omroep. Indien 
de gemeenteraad niet instemt met de gevraagde financiële ondersteuning zal de omroep mogelijk zijn 
ambities bij moeten stellen.
- Pas na aanwijzing kan de gemeente/griffie in onderhandeling met de omroep over een aanvullend 
contract voor raadsuitzendingen inclusief de kosten en te gebruiken technische voorzieningen. Van 
tevoren is derhalve niet zeker dat dit contract voor de huidige prijs kan worden afgesloten.
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6. Communicatie/Aanpak
Als de gemeenteraad het advies heeft vastgesteld maken we dit aan beide omroepen bekend en aan de 
overige media via een persbericht en onze inwoners door een nieuwsbericht op onze website en social 
media. In de communicatie benadrukken we dat het een voorstel is voor een advies dat de gemeenteraad 
afgeeft aan het Commissariaat voor de Media.

7. Voorstel
Op basis van de aangeleverde informatie en de scores van de beoordelingscommissie adviseert de 
gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media om de Stichting Lokale Omroep Steenbergen als 
lokale publieke media-instelling voor Steenbergen aan te wijzen.

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

M.J.P. de Jongh, RA Belt, MBA
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