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RAADSVOORSTEL 
20R.00863 
 
 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  3 september 2020 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester 

Portefeuille(s):  Lokale Omroep 

Contactpersoon:  R. Ijkhout 

Tel.nr.: 8326 E-mailadres: ijkhout.r@woerden.nl 

 

Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanwijzing van de Stichting 
Lokale Omroep Oudewater als lokale publieke media-instelling. 
 

 

De raad besluit: 
 
Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing van de Stichting Lokale 
Omroep Oudewater (Midland FM) als lokale publieke media-instelling. 
 
 

Inleiding:  

Op 13 oktober 2015 heeft het Commissariaat voor de Media de Stichting Lokale Omroep 
Oudewater (Midland FM) aangewezen als lokale publieke media-instelling. Het advies van de 
gemeenteraad van 24 september 2015 heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. De aanwijzing is 
ingegaan op 4 oktober 2015 en eindigt op 3 oktober 2020. De aanwijzing geldt steeds voor een 
periode van vijf jaar. Midland FM wil in aanmerking komen voor een aansluitende periode. Aan 
de gemeenteraad wordt gevraagd om het Commissariaat voor de Media te adviseren over de 
vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de wet stelt. Per gemeente kan één lokale omroep 
aangewezen worden. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad advies uitbrengt 
over de representativiteit van de lokale media-instelling. 

Beoogd effect: 

 Midland FM wordt voor de volgende periode van 5 jaar aangewezen als lokale media-instelling. 

 
Argumenten: 
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De eisen van de Mediawet 2008 waaraan de instelling moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor aanwijzing als lokale media-instelling zijn: 
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; 
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op lokaal niveau 

uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is 
op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente of een deel van de 
provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig 
zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;  

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat 
representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.  
 

De lokale media-instelling voldoet aan deze eisen: 
Ad a. Het Commissariaat voor de Media heeft voordat het advies aan de gemeente werd gevraagd 

zich er reeds van vergewist of aan de eis van rechtspersoon is voldaan: Midland FM is een 
stichting en de door Midland FM bij de adviesaanvraag meegezonden statuten van de 
Stichting voldoen aan deze eis. 

Ad b. Het Commissariaat voor de Media heeft reeds vastgesteld dat de genoemde doelstelling 
is opgenomen in de statuten en dat deze voldoet aan de vereisten. Ook ten aanzien van het 
hebben van een orgaan dat media-aanbod bepaalt voldoet Midland FM aan de eisen, heeft het 
Commissariaat reeds bepaald. 

Ad c. De kern van de gemeentelijke advisering richt zich op de representativiteit van het orgaan dat 
het aanbod bepaalt (pbo). De Mediawet, artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder c noemt 
hoofdstromingen en sectoren van de samenleving binnen een gemeente. Het gaat hierbij niet 
om een optelsom maar om de weging van de vertegenwoordigde stromingen.In de statuten is 
opgenomen welke stromingen vertegenwoordigd zijn in de programmaraad. Deze zijn 
genoemd in het bijgaand overzicht van de samenstelling. Gesteld kan dus worden dat de 
lokale media-instelling voldoet aan de wettelijke eis. 

 
Midland FM is de enige instelling die in aanmerking komt om door de gemeenteraad aangewezen 
te worden als lokale media-instelling. 
 
Het Commissariaat voor de Media wil een gemotiveerd advies van de gemeenteraad. 
De motivatie van het positieve advies is niet slechts dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan om 
voor een volgende periode de lokale media-instelling te zijn. De motivatie is ook gelegen in de 
grote maatschappelijke waarde die Midland FM heeft door het maken van programma's over de 
lokale samenleving, zeker in deze bijzondere tijden. De programma's bevorderen discussie, geven 
achtergrondkennis en versterken de kracht van de lokale gemeenschap. Midland FM doet het werk 
met vrijwilligers. Het is in de loop der jaren moeilijker geworden om voldoende vrijwilligers te hebben 
die genoeg tijd beschikbaar hebben. Midland FM werkt daarnaast samen met lokale omroepen uit de 
regio. Op basis van gesprekken met Midland FM, buurgemeenten en een vak expert adviseert het 
college van burgemeester en wethouders het bestuur van Midland FM om in het aankomende 
termijn actief te gaan zoeken naar een mogelijke fusie in de regio. 
 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

Financiën: 

Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel. 
 

Uitvoering: 

Aan het Commissariaat voor de Media wordt bijgevoegde brief met het advies van de 
gemeenteraad verzonden en het verslag van de raadsvergadering. 
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Communicatie: 

Er is geen communicatie nodig vanuit de gemeente. 
 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het advies op basis waarvan de 
Stichting Lokale Omroep Oudewater is aangewezen als lokale media-instelling. 

Bijlagen: 

20.016850  Brief van het Commissariaat voor de Media 
20.016857  Aanvraag Midland FM met statuten en het programmabeleid bepalend orgaan (pbo) 
20U.14828  Brief aan Commissariaat voor de Media met het advies van de gemeenteraad 

<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:  College van burgemeester en wethouders 
 
functie1 functie2 
handtekening1 handtekening2 

naam1 naam2 
 


