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Onderwerp
Aanvulling bij advies aanwijzing lokale omroep

Steenbergen; 1 mei 2018

Aan de Raad,

Bijgevoegd treft u een memo aan dat onderdeel is geweest van het intern beraad van de 
beoordelingscommissie aanwijzing lokale omroep. Graag verzoeken wij u dit stuk met onderstaande 
toelichting mee te nemen in uw behandeling van het Advies lokale omroep in de oordeelvormende 
vergadering van 7 mei 2018.

De memo is van de hand van de externe media-adviseur van de beoordelingscommissie - die bestond uit 
de juridisch controller, griffier en teamleider cultuur, bijgestaan door de extern media-adviseur en de 
ambtenaar cultuur als secretaris van de commissie. De adviseur heeft de memo na afloop van de 
beraadslaging en vaststelling van de beoordeling aan de commissieleden gestuurd. Het bevat een 
samenvatting van zijn inbreng die tijdens de zitting is gehoord, meegewogen in de beoordeling en 
verwerkt in de toelichting in de scoretabel.

Zijn advies om extra informatie op te vragen, heeft de commissie niet overgenomen. De commissie achtte 
zich voldoende geïnformeerd om een weloverwogen advies uit te brengen en wilde de regels niet na de 
wedstrijd veranderen. De procedure is immers vooraf aan beide omroepen duidelijk gemaakt. Daarbij is 
aangegeven welke informatie de gemeente nodig achtte om tot een oordeel te komen, inclusief de tabel 
met wegingsfactoren. Zo wisten beide partijen welke waarde de gemeente zou hechten aan de 
verschillende onderdelen. Desgewenst hebben beide omroepen de gelegenheid uw raad van aanvullende 
informatie te voorzien. Alle informatie die de omroepen aan de commissie hebben aangeleverd, is aan uw 
raad verstrekt.

Na het uitbrengen en publiceren van het advies van het college van B&W heeft Omroep ZuidWest de 
gemeente verzocht om inzage in het advies van de extern adviseur en eventuele verdere correspondentie 
rondom het advies van de commissie. Vanuit het oogpunt van transparantie hebben wij gemeend dat er 
geen bezwaar is tegen verstrekking van dit stuk. Het stuk wordt verstrekt aan zowel SLOS als Zuidwest.

Wij verwachten u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, ï y
burgemeester en wethouders van Steenbàrg^n, 
de loco-seeFelàris, de burgemees

/J. Langenberg


