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Adviesnota raad
Adviseren aan het Commissariaat voor de Media over de toewijzing van zendtijd aan
Stichting Lokale Omroep Veldhoven
Beslispunten
1. Een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media over de
toewijzing van zendtijd aan Stichting Lokale Omroep Veldhoven.
Inleiding
Stichting Lokale Omroep Veldhoven (SLOV) heeft aan het Commissariaat voor de
Media (CvdM) gevraagd om verlenging van de zendtijdtoewijzing. Om hierover te
beslissen, heeft het CvdM een advies van de gemeenteraad nodig. Het CvdM heeft
gevraagd om voor 8 november 2021 advies te geven. We hebben vastgesteld dat
SLOV voldoet aan de wettelijke eisen. Daarom stellen wij aan uw raad voor om positief
te adviseren over de zendtijdtoewijzing aan Stichting Lokale Omroep Veldhoven.
Beoogd effect
Verlenging van de mogelijkheid tot uitzending door Stichting Lokale Omroep
Veldhoven.
Argumenten
1.1 Stichting Lokale Omroep Veldhoven voldoet aan de wettelijke eisen
SLOV voldoet aan alle gestelde eisen zoals vastgelegd in de Mediawet. Wij hebben
daarvoor de statuten, het Programmabeleid Bepalend Orgaan, het huishoudelijk
reglement en de aanvraag van SLOV onderzocht.
1.2 De raad is het bevoegde orgaan om advies uit te brengen
In de mediawet is vastgelegd dat de gemeenteraad advies moet uitbrengen aan het
Commissariaat voor de Media over de toewijzing van zendtijd. Dit voorstel geeft hier
invulling aan.
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Communicatie en samenspraak
Het besluit van de gemeenteraad delen wij schriftelijk mee aan het CvdM en SLOV.

Uitvoering / planning
Niet van toepassing
Bijlagen
1. verzoek Commissariaat voor de Media

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De fractie van CDA mist onderbouwing van de stelling dat Stichting Lokale Omroep
Veldhoven aan alle wettelijke eisen voldoet. Weth. Van de Looij zegt toe dit nader te
onderbouwen. Met die toezegging kan dit agendapunt voor deze fractie als hamerstuk
geagendeerd worden tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 5 oktober
2021. De overige fracties spreken hun instemming uit voor het voorstel.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Het Commissariaat voor de Media vraagt het advies van de raad op de volgende vier
onderdelen. Wij hebben geconstateerd dat Stichting Omroep Veldhoven aan alle
wettelijke eisen voldoet.
1. Is Stichting Lokale Omroep Veldhoven een stichting of een vereniging?
Wij hebben geconstateerd dat Stichting Lokale Omroep Veldhoven een Stichting is.
(zie bijlage uittreksel KvK in brief commissariaat voor de media)
2. Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de mediaopdracht uit te voeren
door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van
maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?
Wij hebben geconstateerd dat de Stichting hieraan voldoet. In de statuten is onder
artikel 2 het doel van de stichting opgenomen:
a. het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Veldhoven,
hierna te noemen "DE GEMEENTE"; - b. een programma te verzorgen, dat in zodanige
mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente Ievende maatschappelijke,
culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan
worden van algemeen nut te zijn. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de
ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde
middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel daarvoor bevorderlijk zijn. (zie
bijlage statuten in brief Commissariaat voor de Media)
3. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het mediaaanbod bepaalt?
Wij hebben geconstateerd dat de stichting een orgaan heeft dat het beleid voor het
media-aanbod bepaalt. In de statuten van de stichting is onder artikel 9 het volgende
opgenomen.1. Het programmabeleid van de stichting wordt bepaald door de
programmaraad. De programmaraad dient zodanig te worden samengesteld, dat hij
representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. In de
programmaraad hebben tenminste zitting vertegenwoordigers van de navolgende
stromingen: maatschappelijke zorg en welzijn,- cultuur en kunst, kerkgenootschappen
en genootschappen op geestelijke grondslag; werknemers; werkgevers, onderwijs en
educatie; etnische en culturele minderheden, sport en recreatie. (zie bijlage statuten
in brief Commissariaat voor de Media)
4. Is dit programma beleid bepalend orgaan representatief samengesteld?
Wij hebben geconstateerd dat het programma beleid bepalend orgaan representatief is
samengesteld. Alle in de statuten genoemde stromingen zijn vertegenwoordigd. (zie
bijlage lijst leden programma beleid bepalend orgaan in brief Commissariaat voor de
Media
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