Beantwoording technische vragen
Vergadering

Raadsvergadering

Datum 17-dec-18

Vragensteller

Gerrit Jan Veldhuis, VVD

Agendapunt/onderwerp
Nieuwleusen (LODON)

13. Uitzendvergunning stichting Lokale Omroep, Dalfsen, Ommen,

Eenheid

Maatschappelijke Ondersteuning

Contactpersoon

Marieke Remmelink

Contactgegevens

m.remmelink@dalfsen.nl
0640836286

Vraag: Ik heb een technische vraag over agendapunt 13. Uitzendvergunning stichting LODON.
U stelt dat LODON een lokale mediaopdracht heeft uit te voeren. Zij bieden onder andere nieuws,
verslaglegging vansportwedstrijden, kerkelijk nieuws, kunst- en cultuur en diverse
muziekprogramma’s, zo geeft u aan.
Het CvdM hanteert hier ook ICE-tijden bij. Zie de link naar bijgevoegd document. We hebben de
volgende vragen:
Zijn deze ICE-tijden bepalend voor een lokale omroep om de vergunning te krijgen?
En hoe scoort LODON op deze ICE-tijden?
Vraag: Zijn deze ICE-tijden bepalend voor een lokale omroep om de vergunning te krijgen?
Antwoord:
Deze tijden zijn niet bepalend. De beoordeling heeft plaats gevonden op basis van de eisen die
gesteld zijn door het Commissariaat van de Media. De hoeveelheid ICE-tijden zijn niet meegenomen
in de beoordeling, omdat dit geen eis is die wordt gesteld door het Commissariaat voor de Media.
Vraag: En hoe scoort LODON op deze ICE-tijden?
Antwoord:
Het is niet bekend hoe LODON scoort op de ICE-tijden.
De eisen waaraan wel voldaan moet worden, staan in artikel 2.61, lid twee, van de Mediawet 2008.
Hiervoor moeten de Gemeenteraad vier vragen met een eenduidige ja of nee te beantwoorden. Deze
vragen zijn:
a. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met
andere woorden: is het een stichting of een vereniging?
b. Stelt de aanvrager (LODON) zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te
voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke
behoeften die in de gemeente leven?
c. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
d. Is het programmabeleid bepalend orgaan (PBO) representatief samengesteld?
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