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Aan de raad,

1. Inleiding
Iedere vijf jaar dient de zendmachtiging voor de lokale omroep opnieuw vastgesteld te worden. De 
aanwijzing gebeurt door het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat heeft uw raad per 
brief van 5 september 2022 verzocht advies uit te brengen over aanwijzing van de Stichting Lokale 
Omroep Steenbergen (SLOS) tot lokale publieke media-instelling voor de periode 3 februari 2023 - 
2 februari 2028.

2. Achtergrond
De SLOS heeft het Commissariaat op 1 augustus 2022 laten weten dat zij in aanmerking wenst te 
komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de komende vijfjaar. Er zijn geen 
andere partijen die zich hebben gemeld als kandidaat bij het Commissariaat, waarmee de SLOS de 
enige kandidaat is voor deze aanwijzing. Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over de 
aanvraag van de SLOS, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 
2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de SLOS voldoet aan de eisen die deze wet 
stelt.
Uw advies moet uiterlijk op 9 januari 2023 zijn uitgebracht.

3. Overwegingen
De SLOS moet op grond van artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008:

- een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
- een statutaire doelstelling hebben die gericht is op het verzorgen van media-aanbod ter 

bevrediging van maatschappelijke behoeften in onze gemeente;
- beschikken over een programmabeleid-bepalend orgaan dat representatief is voor de 

belangrijkste in onze gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige 
en geestelijke stromingen.

Van de stukken die de SLOS bij haar aanvraag bij het Commissariaat heeft ingediend, hebben wij de 
samenstelling van het programmabeleid-bepalende orgaan (PBO) als bijlage bij dit raadsvoorstel 
toegevoegd.
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Vanwege de omvang hebben wij de overige stukken niet als bijlagen toegevoegd, maar deze zijn 
uiteraard voor u beschikbaar.

Uit de toegezonden stukken blijkt dat de SLOS voldoet aan de te toetsen formele vereisten. De SLOS 
is een rechtspersoon (stichting) naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid. Voorts 
stelt de SLOS zich volgens de statuten ten doel om voor onze gemeente lokale omroep te zijn. 
Tenslotte beschikt de SLOS conform haar statuten over een programmabeleid-bepalend orgaan 
(programmaraad).

Het programmabeleid-bepalende orgaan van de SLOS is representatief voor de belangrijkste 
stromingen in onze gemeente. Uit de door de SLOS voorgelegde lijst van leden van het 
programmabeleid-bepalend orgaan blijkt dat alle acht zetels in het programmabeleid-bepalend 
orgaan bezet zijn. Alle leden zijn representant van een van de belangrijkste in onze gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en/of geestelijke stromingen. Bijgevolg 
voldoet de SLOS aan haar statutaire eis van minimaal vijf leden en omdat het minimumaantal van 
vijf leden/stromingen wordt overtroffen, is het programmabeleid-bepalend orgaan in de breedte 
voldoende representatief.

4. Middelen
De gemeente begroot jaarlijks een subsidiebedrag voor de lokale omroep. De formele aanwijzing 
van de SLOS als lokale omroep voor Steenbergen heeft geen gevolgen voor de hoogte van dit 
bedrag. Omdat zich geen andere omroep heeft gemeld en de SLOS aan de formele eisen voldoet, is 
het aannemelijk dat het Commissariaat de SLOS opnieuw aanwijst als lokale publieke media- 
instelling.

Naast de jaarlijkse gemeentelijke subsidie ontvangt de SLOS een bedrag per uitzending van de 
raadsvergaderingen. Over hoogte en duur van deze vergoeding beslist de raad zelf vanuit het eigen 
budget.

5. Duurzaamheid
Niet van toepassing.

6. Risico's
Alternatief: het Commissariaat voor de Media een negatief advies te geven over aanwijzing van de 
SLOS. Uit de door de SLOS ingediende documenten bij het Commissariaat blijkt dat de stichting 
voldoet aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008. Daarnaast hebben zich 
geen andere instellingen gemeld bij het Commissariaat om als lokale publieke media-instelling in 
aanmerking te komen voor een zendmachtiging. De Mediawet schrijft voor dat iedere gemeente 
beschikt over een lokale publieke media-instelling. Dit alternatief ligt daarom niet voor de hand.

7. Communicatie/Aanpak
Wij zullen het Commissariaat voor de Media en de SLOS informeren over uw besluit. De 
conceptbrief aan het Commissariaat is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd.
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Het besluit voor definitieve aanwijzing neemt het Commissariaat zodat wij daarover nu niet zelf 
kunnen communiceren.

8. Voorstel
De gemeenteraad adviseert aan het Commissariaat voor de Media om de Stichting Lokale Omroep 
Steenbergen als lokale publieke media-instelling voor Steenbergen aan te wijzen.

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

P. vaiļi den Ŗelt, MBA
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