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Voorstel:
Samen met de gemeente Ommen het Commissariaat voor de Media te adviseren om aan de stichting 
LODON voor de periode 30 maart 2009 tot 30 maart 2014 zendtijd toe te wijzen.
 
 
Inleiding:
Het Commissariaat voor de Media laat weten dat de stichting LODON een aanvraag heeft ingediend voor 
toewijzing van zendtijd in een aansluitende periode. 
 
In de Mediawet is bepaald dat het Commissariaat de gemeenteraad consulteert over de vraag of de 
stichting voldoet aan artikel 30 van de Mediawet. 
 
In dit artikel gaat het om de volgende vragen. 

a. Is de lokale omroepinstelling een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. 
b. Stelt de lokale omroepinstelling zich blijkens haar statuten uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten 

doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep, bedoeld in artikel 13c van de Mediawet, 
op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met 
betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn? 

c. Is het programma in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijk behoeften, dat de instelling geacht kan 
worden van algemeen nut te zijn? 

d. Heeft de lokale omroepinstelling een orgaan dat het programmabeleid bepaalt? 
e. Heeft het orgaan van de lokale omroepinstelling dat het programmabeleid bepaalt een zodanige 

samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?

 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente heeft tot taak het Commissariaat van de Media te adviseren over het verlenen van zendtijd. 
De hierboven genoemde vragen worden daarom als volgt beantwoord. 



 
 
 

  

 
   

 

Ad a. Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid 
Er is sprake van een lokale omroepinstelling met volledige rechtsbevoegdheid als de statuten van deze 
instelling zijn opgenomen in een notariële akte en haar rechtsbevoegdheid niet statutair is beperkt.  
De statuten van de stichting LODON voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
Ad b en c De statutaire doelstelling van de lokale omroepinstelling 
De doelstellingen om een algemene omroep te verzorgen en van algemeen nut te zijn, zijn opgenomen in 
de statuten van LODON. 
 
Ad d Programmabeleidbepalend orgaan (pbo) 
Er is een Programmabeleidbepalend orgaan opgericht. In dit orgaan hebben momenteel 10 mensen zitting. 
Een overzicht van deze leden is bij de stukken gevoegd. 
 
Ad e Hoe representatief is het pbo  
In het programmabeleidbepalend orgaan zijn de volgende stromingen vertegenwoordigd. 
Maatschappelijke zorg en welzijn, Cultuur en Kunst, Kerkgenootschappen en genootschappen op 
geestelijke grondslag, Werknemer, Werkgevers, Onderwijs en Educatie, Sport en Recreatie, Etnische en 
Culturele Minderheden, Maatschappelijke Zorg en Welzijn. 
De aangegeven stromingen worden vertegenwoordigd door 9 organisaties/bedrijven uit de gemeente 
Dalfsen en de gemeente Ommen. Hieruit wordt geconcludeerd dat de samenstelling van het pbo 
representatief is.  
 
Alternatieven:
Er is in deze gemeente geen andere omroepinstelling gevestigd en/of actief. Bij het Commissariaat is 
alleen door LODON om een zendtijdvergunning gevraagd. 
 
Financieel kader:
Aan het advies om aan LODON een vergunning te verlenen zijn geen kosten verbonden.
 
Communicatie:
Zodra het Commissariaat de vergunning heeft afgegeven zal daar melding van worden gedaan in de lokale 
media.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


