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Gemeente Dalfsen
L

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 1,
L

_,

Postbus 35
7720 AA DALFSEN lqyl

Datum Onderwerp

12 augustus 2013 Advies Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

602151l613855 De heer J. Blonk 035-7737700

Geacht college,

Op 14 april 2009 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Lokale Omroep Dalfsen,
Ommen, Nieuwleusen voor vijfjaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de
verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Dalfsen en Ommen. Bij deze
aanwijzing heeft het advies van uw gemeenteraad van 27 oktober 2008 een belangrijke rol
gespeeld. De hiervoor genoemde periode van vijfjaar is ingegaan op 30 maart 2009 en
eindigt op 29 maart 2014. De instelling heeft ons bij brief van 1 juli 2013 laten weten dat zij in
aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een
aansluitende periode. Voordat wij een beslissing nemen over deze aanvraag, dient de
gemeenteraad ons op grond van artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet 2008 te adviseren
over de vraag of instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61,
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen:

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal

respectievelijk 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 provincie, 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; en

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 provincie of gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies gemeenteraad bij' aanvraag aanwijzing
als lokale publieke media-inste/ling en de door de instelling overgelegde gegevens, die u
tevens bijgaand aantreft, dient uw gemeenteraad een gemotiveerd advies uit te brengen over
de aanvraag. Nu de aanvraag van Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen
betrekking heeft op meerdere gemeenten, namelijk de gemeenten Dalfsen en Ommen, wijzen
wij met nadruk op het gestelde onder 6. in de bovengenoemde toelichting.
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Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen
achttien weken, dat wil zeggen vóór 16 december 2013, advies uitbrengt. Wij verzoeken u
deze termijn niet te overschrijden.

Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de
advisering door uw gemeenteraad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Uw voorstel aan de gemeenteraad en het raadsbesluit zien wij, samen met die van de
gemeente Ommen, graag binnen 18 weken na dagtekening van deze brief tegemoet.

Wij stellen het op prijs als u de ontvangst van deze brief aan ons bevestigt en daarbij tevens
vermeld wie de behandelend ambtenaar is.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand
telefoonnummer.

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van de instelling,

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

_____,.
drs. Wim Groen
hoofd Registratie, Vergunningen en Toezicht

-2.„
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Rechtsvorm
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802677022
Stichting
Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen
Nieuwleusen, gemeente Dalfsen
Westeinde 2, 7711CK Nieuwleusen
Spiekermanserf13. 7722AB Dalfsen
0529434730
0529483877
www.vechtdalfm.nl
ínfo@vechtdalfm.nl
03-01-1991
09-02-2005
SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
Omroeporganisaties
H.UMHim.«vlv.«-..l.„~›.„..,„,.„..«« .-U › w

Vugteveen, Egbert Hendrik
04-12-1964, Hardenberg
01-11-1999
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

de Boer, Sijvert Willem
04-05-1964, Langedijk
01-03-2001
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Schrooten, Patrick
08-08-1981, ZWOHE
O1-09-2007
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

van dervegt, Albertus Robert '

26-11-1985, Zwolle
01-01-2009
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving ln het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel ls
ondertekend, voorzien van een microteksten uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel ls
ondertekend met eenverifleerbare digitale handtekening.
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Woerden.27-06-2013. Uittreksel is vervaard-igd om 17.11 uur.
Voor uittreksel

Digitaal gewaarmerkt emïeleregister
Kamer van Koophandel Nederland,

Elektronisch ondertekend op 27-(fl , om 17:11:52 door M.M. van Eijl
(2013 05) «

`

Kijk voor meer informatie over ktronische handtekening op
www.kvk.n1/egd ›

M.M. van Eijl, Wnd. Algemeen Directeur

De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft

Een gewaarmerkt uittreksel is een of?cieei bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is

W ondertekend, voorzien van een microteksten uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier, Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is

m??umâ ondertekend met een verliieerbare digitale handtekening.“F
a





su

i?orï bijå?
..

is ze

Bec. nr.:
_“__________„__M_\_m__

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

(bijlage A)

AANVRAAG AANWIJZING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING

Statutaire naam: Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen enlof Stichting Vechtdal FM

Station-call.' Vechtdal FM

Corresgondentieadres: Spiekermanserf 13, 7722 AB Dalfsen

Studioadres.' Westeinde 2, 7711 CK Nieuwleusen

Ielefoonnummert0529 - 48 10 48

Faxnummer: 0529 - 48 38 77

E-mailadres: info@vechtdalfm. nl

internetadres.'vvvvw.vechtdalfm. nl

Contactpersoon.' de heer E.H. Vugteveen

Telefoonnummer: 0529 - 48 82 33 (tijdens kantooruren)

Voor de gemeenten: Dalfsen en Ommen

De aanvraag betreft: X lokale omroep, radio via de ether
X lokale omroep, radio via de kabel
X lokale omroep, televisie/tekst-tv via de kabel

Deze aanvraag gaat vergezeld van:
X uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel

X samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B)

X notarieel vastgestelde statuten

0 voorstel tot statutenwijziging

X redactie-(programma-)statuut

X overzichtskaartje gebiedsaanduiding gemeenten verspreiding media-aanbod

0 huishoudelijk reglement

O overeenkomst(en)

Datum; 1 jun 2013. /r
/” _,_ ee

3 J”
 qgvc›,01:fitter; . "É „..,..„(de heer P. Schrooten)

"““"""w
versie: okt 2010



Kef: d:VECHTDAL. l 74/04.0174-VK/DD. 't .ww
.r

4

â?
êi

äï
šš

?l
g

›

e"
-~

'-J

K/kn. -Q_}l.J)..§”
\Coce~J- c.`Q`

Q3"
1

al

M
~ mtåwüagll.,1„,ñ__A

.~ W «'5`
ln;

É
4'

aif',“5“
Q*

'fa
êe

fm
zs

a-
s

STATUTENWIJZIGING

.ia

w
as2 äf

š Z'

uI'?'

Doe. nr..
Wm

WM

KI

Fi
M.
21

Lë
ffi

ä

Op negen februari tweeduizendvijf, verschenen voor mij, mr Evert Fikkert, _

notaris gevestigd te Dalfsen: er -M

1. jGerhardEgbert van Bremen, wonende te 7711 KZ Nieuwleusen, Acaciastraat _

2.

10, geboren te Enschedeop achtentwintig augustus negentienhonderd
tweeenveerti.g, zich legitimerend met zijn paspoort, nmnmer NB2145013,
uitgegeven te Dalfsen op dn`edecember tweeduizendéén, gehuwd ;
de heer Egbert Hendrik Vugteveen, wonende te 7722 AB Dalfsen,
Spiekennanserf 13, geboren te Hardenberg op vier december ~m----------~«M----««~«~»-M-~»----«›-~«

negentienhonderdvierenzestig, zich legitimerende met zijn rijbewijs,
nummer 3324571525, uitgegeven te Dalfsen op dertig december tweeduizend _

Vier, „„..„...„„...„„„„ 1
_ ..-.-„_..„... _

ten deze handelende in hun hoedanigheidvan voorzitter, respectievelijk secretaris _

van de te Nieuwleusen (kantoorhoudende te 7711 CK Nieuwleusen,Westeinde2) _

gevestigdestichting, genaamd:Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen,
Nieuwleusen, van welke stichting de verkorte naam luidt: Stichting L.O.D.O.N. _

en/of Stichting Vechtdal FM, hierna ook te noemen: Stichting L.O.D.O.N., welke _

stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en _

Fabrieken te Zwolle onder nummer 41024538, ter uitvoering van na te melden _

bestuursbesluitvan deze stichting. ~ _

l.

2.

3.

4.

5.

6.

De comparanten, handelendeals gemeld, verklaarden als volgt:
in verbandmet de samenvoegingvan de gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen _

tot de nieuwe gemeente Dalfsen per 1 januari 2001, is in een vergadering van _

het bestuur van Stichting L.O.D.O.N. welke vergaderingop dertien april _

tweeduizend vier (13-04-2004) te Nieuwleusen is gehouden,voorgesteld de _

statuten te wij zigen en deze geheelopnieuw vast te leggen.
tot vorenbedoeldebestuursvergaderingwas opgeroepen met de mededeling _

dat aldaar wijziging van de statuten zou worden voorgesteld. __-------~»~-›~«-~

ten minste vijf dagen voor vorenbedoeldebestuursvergadering tot na a?oop _

van de dag waarop dezevergadering is gehouden,heeft een afschrift van het _

voorstel, waarin de voorgedragenstatutenwijziging woordelijk was
opgenomen, op een daartoe geschikteplaats ter inzage gelegen. Bovendien is _

een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle bestuursledentoegezonden;
in vorenbedoelde bestuursvergaderingwaren ten minste twee/derde van de _

bestuursledenaanwezig, zodat door deze vergaderingop rechtsgeldige wijze _

een besluit tot wijziging van de statuten kon worden genomen; -~»---~---««-----«--

blijkens de aan deze akte gehechtenotulen van vorenbedoelde
bestuursvergadering is vorenbedoeld voorstel tot statutenwijziging met _

algemene stemmen aangenomen en zijn de bestuursledenvan Stichting _

L.O.D.O.N. ieder afzonderlijk gemachtigd om dit besluit tot statutenwijziging-

uit te voeren en daartoe onder meer de onderhavige akte te ondertekenen,van _

welke vohnachtverlening mij, notaris, derhalve genoegzaam is gebleken; _

het Commissariaat voor de Media heeft, blijkens haar brief de dato tien juni _

~ l

=oc-rtbr;



tweeduizend vier (kenmerk ZKZ-003686-za), waarvan een kopie aan deze _

akte is gehecht,meegedeeldmet de inhoud van de onderhavige statuten _

akkoord te gaan _ ...............,. .

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, l--«›---~_«A_-----~«--~

handelendeals gemeld, dat de statuten van Stichting L.O.D.O.N. in het W-----«-_

vervolg zullen luiden als volgt: ~

NAAM _
_ ...W nnnnnnnnnnn __ nnnnnnn

Artikel l _ ffffffffffffffffffffff

De stichting draagt de naam; _ _ ~ - _ ------- -~

Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen. _m««««--»-«---»_~»~

De verkorte naam van de stichting luidt: «
_ _

f _

Stichting L.O.D.O.N. en/of Stichting Vechtdal F.M.. _ ---M-_»»»«««-»--«-M

ZETEL lllllllllll ra M
__ -

Artikel 2 ~~ r - - W

Zij heeft haar zetel te Nieuwleusen, gemeente Dalfsen. --r-~«»«-_--~«_«~«~_

DOEL M

Artikel 3 „ . „„„„„ ,. ._ ..
De stichting heeft tot doel:
1. Het uitzenden van omroepprogramma's bestemdvoor de gemeenten Dalfsen _

en Ommen, hiema te noemen: de gemeenten. _ _

2. Een programma te verzorgen dat in zodanigemate is gericht op de «-«»--»»-----«--»~«»-

bevrediging van de in de gemeenten levende maatschappelijke,culturele, _

godsdienstigeen geestelijke behoeften, dat haarprogramma geachtkan _

worden van algemeennut te zijn. - aaaaaaaaaaaa ««»- aaaaaa ~ W M aaaa ~

3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het _

bijzonder betrekking heeft op de gemeenten. _

4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmeein de ruimste zin verband houdt te _

verwezenlijken door het aanwendenvan alle geoorloofde middelen, welke _

voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn. _

BEGUNSTIGERS „ , ,_ ,

Artikel 4 „ .W .......„ . . . ....... .

1. Begtmstigerszijn zij die zich bereidverklaard hebben de stichting ?nancieel _

te steunen met een door het bestuurvast te stellen minimumbijdrage.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de begunstigers. -m~«««-«_-«-«----»»»«

3. De rechten en plichten van een begunstiger kmmen te allen tijde wederzijds _

door opzegging worden beëindigd, - ~

4. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage, die door het _

bestuur is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld _

die eenverschillendebijdrage betalen. _ _
W

5. Begunstigershebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke _

hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. ~»~«~---«--~--»M-- ------- --W

GELDMIDDELEN . „ . , ._

Artikel 5 WM - - -~ ~«-- «~› _

l. De geldmiddelen van de stichting bestaanuit bijdragen van de begunstigers, _

uit de eventuele uitgifte van een programmablad,uit eventuele verkrij gingen _

2
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ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele -i

overige geoorloofde baten. -«
e e

Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard, indien en »-M»---~--- iiiii W W

voorzover daaraan geen bezwarendevoorwaardenen bepalingen zijn ~_--«»»»»»»»»~«

verbonden, met uitzondering van die betreffende eventueel verschuldigde --

schenkings- casuquo succešsiërëchtèíeíde cïpdie sïzhëriking/dat legaat i-

vallende kosten; erfstellingen/nalatenschappen ktmnen slechts worden L-_

aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -~››--~›-MM»------«-«~«--_~

De stichting is niet dienstbaaraan het maken van winst door derden. »-«m-----~

BESTUUR W- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
~~ M aaaaaa ze

-

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 6 ag W »

1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige natuurlijke personen. i

Het aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld.
De voorzitter, secretarisen penningmeesterworden in functie benoemd. i-

Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels aangaande de ---»»»m»»««-»»--«--»-

bestuurssamenstellinggegeven. »~-~ e ~

De bestuurdersworden door het bestuur benoemduit één of meer --mm--«-i

voordrachten, behoudenshet bepaaldein lid 5 van dit artikel. Tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden van _

het bestuur als de programmaraad. e

Aan elke voordracht kan het karakter van voordracht worden ontnomen door -

een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stermnen genomen besluit _

van het bestuur, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde --

van de bestuursledenaanwezig of vertegenwoordigd is. »---_-~»-~“~MM»M»M»W-

Is geen voordracht opgemaakt,of besluit het bestuur overeenkomstig het i-

voorgaande lid aan de opgemaaktevoordrachten het karakter te ontnemen, í

dan is het bestuur vrij in de keus. r al e ttttttttttttttttt in ~

Indien er meer dan éénvoordracht is, geschiedt de benoeming uit die ›-;--

voordrachten. _
a

Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de a

overblijvende bestuursleden(of zal het enig overblijvende bestuurslid) zo i

spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de _

benoeming van een (of meer) opvo1ger(s). ~ ›- er ~» _ ---------- mmm

Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden V-----------~«-~~~~-«--

ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden,of vormt het enig í-

overblijvende bestuurslidniettemin een wettig bestuur. -«»»---«----i~í-

De leden van het bestuur genietengeen beloning voor hun werkzaamheden. --

Voor zover het bestuur daartoebesluit, hebben zij wel recht op vergoeding i

van de door hen gemaaktekosten.

Afüke17 ...........„ ... .. . ......... . .

l. Het bestuurslidmaatschapvan een bestuurslid eindigt: ----««l»-«~«««----------«~»--~»-a

a. door ontslag van een bestuurder op grond van artikel 298 van boek 2 van _

het Burgerlijk Wetboek; if WWWWW -i .

b. door overlijden van een bestuurder; i - ~~~~~ -V - .

c. door bedanken door een bestuurder; «-~ f ik

d. door verloop van de benoemingstermijn; M --------- --W
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e. wanneer een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 2

f. door ontslag van een bestuurder verleend door de gezamenlijke overige _

bestuursleden. Een besluit tot ontslag kan alleen geschiedenmet
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle -

bestuursledenaanwezig of vertegenwoordigdzijn. De stem en de --~››~

aanwezigheid van het lid die het ontslag betreft, worden niet i»---~»~«»-a------

meegerekend. l l mmmmmmmmmmmm ›› › -f l

2. Bestuursleden worden benoemdvoor de tijd van maximaal drie jaar. ------

Bestuursledentreden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster i

van a?reden. W eeee ~
e

3. Een volgens het rooster aftredend bestuurslidis terstond herbenoembaar. i

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING IN HET -----~----~

BESTUUR ~
~ e › eeeee -- e

Artikel 8 ~~~~ ~~
e e

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij _

de oproeping . ,.,...„N
............................ ,„_.

2. Ieder kalenderkwartaalwordt ten minste éénvergadering gehouden. --M------MM-~

3. Vergaderingen zullen voorts telkemnale worden gehoudenwanneer de -------»

voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de anderebestuursleden -_-

daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen i

punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een ai

dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergaderingkan -~

worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd @

zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste -ï

formaliteiten. g Mw ~ ~

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, ï

de dag van de oproeping en die van de vergaderingniet meegerekend,door +-

middel van oproepingsbrieven. - al

5. De oproepingsbrievenvermelden, behalve plaats en tijdstip van de «--«--_~

Vergadering,de te behandelenonde]-Vvel-pen_. „„„„„„„ „ „ .
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden e

aanwezigzijn, kmmen geldige besluiten worden genomen over alle aan de i

orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door -

de statuten gegeven voorsclni?en voor het oproepen en houden van -------~M»»»---W

vergaderingenniet in acht genomen. ~ -- f f ~~~~ M

7. De vergaderingenworden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens _

afwezigheid wijst de vergaderingzelf haar voorzitter aan. ---»»~»----«_»»~»»-»-

8. Van het verhandelde in de vergaderingenworden notulen gehoudendoor de _-

secretarisof door één van de andereaanwezigen,door de voorzitter daartoe -_-

aangezocht.De notulen worden vastgestelden getekend door degenen,die in --

de vergaderingals voorzitter en secretarishebben gefungeerd. -»~«»---~«W---»

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluitennemen indien de _

meerderheidvan de in functie zijnde bestuursledenter vergadering aanwezig -

of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een i

medebestuurslid laten vertegenwoordigenop overlegging van een »«»---\\-W~««««M-„«««_~

sclni?elij ke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, _

volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslidals T
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~

_ Het bestuur kan ook buiten vergaderingbesluitennemen, mits alle ---«~«--~«í«

bestuursleden in de gelegenheidzijn gesteld schriftelijk, al dan r1ietper enig _

telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen -i

besluit wordt onderbijvoeging van de ingekomen antwoorden door de ï-

seCreta1'iseen relaas opgemaakt,dat namede-ondeñekëñing door dei*-_-ie

voorzitter bij denotulen wordt gevoegd. ~

. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover -_

deze statuten geen grotere meerderheidvoorschrijven worden alle ›«-----_M

besminsbesluiten genomenmet volstrekte meerderheidvan de geldig r---M

uitgebrachte stermnen. r - f Wa-
--

_ Alle stemmingen ter vergadering geschiedenmondeling, tenzij de voorzitter -

een schriftelijke stemming gewenst acht of éénvan de stemgerechtigdendit _-
vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedtbij -«-~«~«--»----~

ongetekende,geslotenbrie?es. › - ~

. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -------im

_ In alle geschillen omtrent stemmingen,niet bij de statuten voorzien, beslist de -

voorzitter. s
e

ze

~ ssssssssssss ~

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING al al -

Artikel 9 ~ ~

l. Het bestuur is belast met het besturenvan de stichting. ›--«M«»--WM~«---~»---›

* 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaaldeonderdelen _-

van zijn taak te doen uitvoeren door andereorganen van de stichting. «««--fa-~««

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaanvan overeenkomsten tot ~«

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. mm--~«-~«--«--~~

4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, ~

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, ï~

zich voor een andersterkmaakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld ~

van een ander verbindt. a

_ De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De
t vertegenwoordigingsbevoegdheidkomt mede toe aan hetzij de voorzitter, _~

hetzij aan twee anderegezamenlijk handelendebestuursleden.
PROGRAMMARAAD ~ ~ e W M M

Artikel lO - aaaaa ~ Wa

` 1. De stichting kent eenprogrammaraad. Deze hee? tot taak: ›-»-»»~M»»»M«---»~»------~«»

I het VaststellenVan het pfogmnmabeleid;
. toetsing van de in het programmabeleidverwoorde uitgangspunten; í

_ het geven van adviezen,gevraagd en ongevraagd,aan het bestuur; _;

het opstellenvan een, aan het Commissariaatvoor de Media te --««~m-~

overleggen, jaarlijkse rapportage aangaandehet gevoerde en ai

gerealiseerdeprogrammabeleid. - s- «

2. Het aantal leden van deprogrammaraadwordt door de programmaraad, met _

inachtneming van lid 3 van dit artikel, vastgesteld. -----------›~»-«-~«i«

3. De programmaraadbestaatuit ten minste achtmeerderjarige personen en i

dient zodanig te worden samengesteld, dat dezerepresentatief is voor de in de -

gemeenten voorkomende: -- e -- ~ M

10
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a. maatschappelijkestromingen; is
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b. culturele stromingen; _ - _
WWWW

_

c. godsdienstigestromingen, en; -f

d. geestelijke stromingen. _
~ -~t -~-- --_

In de programmaraad hebben,zo mogelijk, zitting vertegenwoordigers van de _

navolgende stromingen: _ _

- maatschappelijke zorg en welzijn; aaaaaaaa ff
_

- cultuur en kunst; ~ --

- kerkgenootschappenen genootschappenop geestelijke grondslag; _

- Wef[g1emer5; . „„„„„„„ „ _~~~~~.›.› . ,_ ........ „ _ .......... ..

- werkgevers; _

- onderwijs en educatie; if «» --

- etnischeen culturele minderheden,en; i ~~

- sport en recreatie. _ f -

Bij huishoudelijk reglement worden nadereregels aangaandede ___

samenstelling van de programmaraad gegeven. » _-

De programmaraad wijst uit haarmidden een voorzitter en een secretarisaan. _

Zij kan voor ieder van hun een vervanger aanwijzen. __W__»«~__

De vergaderingen van de programmaraad worden ten minste vier keer per jaar -

gehoudenen worden bij gewoond door een vertegenwoordiger van het _

bestuur. Deze heeft een adviserendestem. ~ ~ W

De ledenvan de programmaraad die een in de gemeente Dalfsen gevestigde _

stroming vertegenwoordigen worden ingevolge artikel 30 sub c. laatste volzin -

van de Mediawet, op bindende voordracht van de programmaraad benoemd _

door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen. De leden van de _

programmaraad die een in de gemeente Ommen gevestigde stroming »m~__-_

vertegenwoordigenworden ingevolge a1tikel30 sub c. laatste volzin van de _

Mediawet, op bindende voordracht van de programmaraad benoemd door _

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen. --w-~_-»-««-_»~»»»-«-------

I11d.ienop enig moment de Mediawet dezeWijze van benoeming niet langer _

voorschrijft, geschiedt de benoemingop de wijze als hiema in dit artikel _

bepaald. ~ _

De leden van de programmaraad worden door de programmaraad benoemd _

uit één of meer voordrachten, behoudenshet bepaalde in lid 7 van dit artikel. _

Tot het opmaken van zulk een voordrachtzijn bevoegd zowel het bestuur, _

leden van de programmaraad als bij huishoudelijk reglement aan te wijzen _

organisaties of groepen van organisaties. ~ _
~

Aan elke voordracht kan het karakter van een voordracht worden ontnomen _

door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachtestemmen genomen _

besluit van de programmaraad, genomen in een vergaderingwaarin ten _

minstetwee/derdevan de programmaraadledenaanwezig is. __-_~~__

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de programmaraad overeenkomstig _

het voorgaande lid aan de opgemaaktevoordrachten het karakter van _»»_«_--

voordracht te ontnemen, dan is de programmaraad vrij in de keus.
Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten , ,„„„„_„„....z . ..

Voordrachten en benoemingen geschiedenonverminderd het bepaalde in lid 3 _

van dit artikel. » ~ MM ~ _
M ~
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; 12. Mocht(en) in de programmaraad om welke redendan ook één of meer leden -

Q- _

l 1. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in deprogrammaraad, zullen de -

overblijvende programmaraadleden(of zal het enig overblijvende »-----------««--«

programmaraadlid) binnen zes maanden na het ontstaan van de vacat11re(s) 7

daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). -~«-«~›«--M-

ontbreken, dan vormen de overblijvende programrnaraadleden,of vormt het _

enige overblijvende programmaraadlid niettemin een wettige prograrnrnaraad. -

EINDE LIDMAATSCHAP PROGRAMMARAAD f ›

Artikel 12 V

4.

5.

11 ---------- -- f ,
l W

„

l. Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt: ~,««~«~-a«t~««««-«««««««-W~W»»»»»»»»»»M»»»M»»»M»„»„»m»»„~««

a. indien het lid van de programmaraadhee? opgehouden »»~›~«~aß«i~

vertegenwoordiger te zijn van een stroming; -----_*-_-_-›--~-í-~»~

b. door overlijden; W

c_ door bedanken,en; _ _ ._ ,„„„

d. door het verloop van de benoemingstennijn. ~

2. Elk lid van de programmaraad treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, _

volgens een door de programmaraad op te maken rooster van aftreding. _?

3. Een volgens het rooster aftredend lid van de programmaraad is terstond É-_

herbenoembaar.
`

~ ~

PROGRAMil`vflÃA3TAF »- IÃOQFDREDACTEUB rrrrrr M

l. De stichting kent een progranunastaf, bestaandeuit een door het bestuur te T

bepalen aantal medewerkersonder wie een hoofdredacteur, belast met de ï

leiding van de programmastaf. Een programma-statuut, taakomschrijving van _

de programmastaf en nadere regels terzakevan de verhouding tussen ---«~_«-«-«-«--

hoofdredacteur, programmastaf en andere organen van de stichting worden i

vastgelegd door de programmaraad,nadat deze de daarbij belanghebbende'(n) -

daarover geraadpleegdheeft. Het door de programmaraad vastgelegde l

pro gramma-statuut behoeft instemming van hoofdredacteur en ~««~»-«m»---»~«----~

prograrnmastaf. ~

De hoofdredacteur wordt door het bestuur van de stichting aangesteld. De i

hoofdredacteur kan uitsluitend door het bestuur worden ontslagen; zodanig í

besluit dienttevoren aan overleg met de programmastaf te worden -----------»--»«

onderworpen, indien het ontslag op journalistieke gronden wordt verleend. i

Het bestuur kan de hoofdredacteur in de uitoefening van zijn functie voor i

onbepaalde tijd schorsen.De schorsing vervalt indienniet bimien één maand _

na het schorsingsbesluit het in het tweede lid van dit artikel bedoelde overleg -

een aanvang hee? genomen. ~~~~~~~ a-»~»-»-

De overige leden van de programrnastaf worden op voorstel van de »«-«--------~

hoofdredacteur en/of de overige leden van de programmastaf benoemd door _

het bestutu', volgens door de programmaraadnadervast te stellen regels. i

Ontslag wordt hen verleenddoor het bestuurna overleg met de ----M«--»~›~

hoofdredacteur, programmastaf en de programmaraad. Wil het ontslag op i-

journalistieke grondenverleend kunnen worden, dan behoeft het de í~»›--_

voorafgaande instemming van de hoofdredacteur en de programrnastaf. a

Voor de inhoud van alle uitzendingen en voor alle Werkzaamheden is de ~i

hoofdredacteur verantwoordelijk en jegens de programmaraad ~»«-M-»---------«~»-r

2.

3.
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verantwoording verschuldigd. ïïïïïïïïïïïïïïïïïï ~ ~«-f ---- --

COMMISSIES EN WERKGROEPEN ~

Artikel13 f ~
f

l. Het bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, commissies en _««---_

werkgroepen instellen. M ~- -_ _

2. Bij huishoudelijk reglement worden taak en werkwijze van commissies en _

werkgroepen vastgelegd. ›
~ -_ W -~

JAARVERSLAG - RAPPORTAGE PROGRAMMARAAD _-WM~_

REKENlNG EN VERANTWOORDING V eeeeeeeeeeeeeeeee ~
t

Artikel 14 ~-
M- t

a

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ~__-W-«-~

2. Het bestuur is verplicht van de vennogenstoestand en van allesbetreffendede -

werkzaamhedenvan de stichting, naar de eisendie voortvloeien uit deze _

werkzaamheden,op zodanige wijze een administratie te voeren dat te allen _

tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _

3. Het bestuuris verplicht binnen zes maandenna a?oop van het boekjaar zijn _

jaarverslag en de balansen de staat van baten en lastenop te maken en op _

papier te stellen.
4. De programmaraad stelt binnen zes maanden na a?oop van het boekjaar de _

jaarlijkse rapportage aangaandehet gevoerdeen gerealiseerde
programmabeleid, zoals vermeld in artikel 10, lid 1 onder d, vast. --___

5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. -«----_-««--«»

6. Na vaststelling kan door een iederkennis worden genomen van het ››--W-----

jaarverslag, de rapportage van de programmaraad en de jaarstukken. __

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden,als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit _

artikel, tien jaar lang te bewaren. _

STATUTENWIJZIGIN G
Artikel 15 ~~~~~~~~~ M

l. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. «-_
M

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de ~««~««--««--~_-

uitgebrachtestemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van _

de bestuursledenaanwezig is. Is niet twee/derde van de bestuursleden
aanwezig, dan wordt vier weken daarna een tweede vergadering ~›«_»~«««--~»~›-M

bijeengeroepenen gehouden, waarin over een voorstel zoals dat in de vorige _

vergadering aan de orde is geweest, ongeachthetaantal aanwezige __ml

bestuursleden,kan worden besloten,mits met een meerderheid van ten minste -

twee/derdevan de uitgebrachte sterrrmen. ------ ~« t«- »-t»~

3. In de oproeping tot de vergaderingdient te worden vermeld dat aldaar _

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. aaaaaaaaaaaaa ~ 1

4. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging,waarin de voorgedragen _

wij ziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen voor de _

vergadering tot na a?oop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden, -

op een daartoegeschikte plaats ter inzageworden gelegd. Bovendien wordt _

een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden van het bestuur toegezonden. _

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dannadat hiervan een notariële _

akte is opgemaakt. Tot het verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. _

ONTBINDING, ~« ffff ~ ~
~ - aw-~?~M
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Artikel 15 M. ........

1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Het L

bepaalde in de leden2 en 3 van het voorgaandeartikel is van -»-------------

overeenkomstige toepassing. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM al M
› ›››››››› ~-›-››

2. Een eventueelbatig saldovan de ontbondenstichting wordt zoveel mogelijk -

besteedovereenkomstig het doel van de stichting. Bij het besluit tot ----í

ontbinding kan echterook een anderebestemming aan het batig saldoworden ~

gegeven. E
E eeeeeee ~

THUISHOUDELIJK REGLEMENT . › › W
a a .f

Artikel 17 ~~~ E ~ eeeee ~ ~ r

1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast. «-»«--~«--_-_------

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met deze 4-~

statuten. «««« W
~ M

-- -E -- --~›~

Slotbejgalingt -«

A1-úkej 13 _ _„_ . v

In alle gevallen, waarin dezestatuten niet voorzien, beslist het bestuur. -E-«

Bekendheid comparant - l ~~~ -M

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte ---_--~»

betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde _

en daartoe bestemdedocument vastgesteld. W ~

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. is E

WAARVAN
akte in minuut is verleden te Dalfsen op de datum in het hoofd dezer akte venneld. -

De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Zij hebben ~

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het á

verlijden een ontwerp-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te í

hebben kemiis genomen en met de inhoud in te stemmen. W lllllllllllll a»»»»M»»»»»»»»»i--»»»--~«~~«--«-~«a«--«~«›«

Vervolgens is dezeakte omniddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten -

en mij, notaris, ondertekend. »»»»»» W W vvvvv W-

i Ondertekening WW
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COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

(bijlage B)

OVERZICHT VAN DE LEDEN VAN HET PROGRAMMABELEIDBEPALEND
ORGAAN (PBO)

Voorzitter: De heer A. Zwaga
Adres: Westerkampen 28
Postcode + Woonplaats: 7722 TK Dalfsen
Telefoonnummert 0529 - 48 21 58

Stroming:

Maatschappelijke zorg en welzijn

Cultuur en Kunst

Kerkgenootschappen en genoot-
schappen op geestelijke grondslag

Werkgevers

Sport en recreatie

Etnische en culturele minderheden

Vrouwengroepen

Naam en adresqeqevens: Orqanisatielinstellinqeen

Mw. T. van Spijker-Kleen
Burg. Backxlaan 36S
7711 AH Nieuwleusen
Tel.: 0529 - 483410

Mw. l. Tiemens-Verkuil
Van Linghenhof 5
7721 XV Dalfsen
Tel.: 0529 - 432427

Dhr. A. van Vuuren

Merelstraat 66
7731 XG Ommen
Tel.: 0529 - 454525

Dhr. G. te Rietstap
Dennenlaan 6
7731 AG Ommen
Tel.: 0529 - 452585

Dhr. A. Zwaga
Westerkampen 28
7722 TK Dalfsen
Tel.: 0529 - 482158

Dhr. A. Malikov
Burggraven 1
7731 GJ Ommen
Tel.: 0529 - 463118

Mw. M. Knol-Tuin
Weth. Reuverslaan 20
7711 LT Nieuwleusen
Tel.: 0529 - 482089

ad resgegevens:

De Zonnebloem
Westeinde 204
7711 CT Nieuwleusen
Tel.: 0529 - 427164

Senioren Popkoor Dalfsen
Just for Fun
Thomas à Kempislaan 16a
7721 DS Dalfsen
Tel.: 0529 - 430495

Gerefonneerde Kerk
(vrijgemaakt)
Trompstraat 2
7731 CK Ommen
Tel.: 0529 - 454773

Te Rietstap Consulting
Dennenlaan 6
7731 AG Ommen
Tel.: 0529 - 452585

Volleybalvereniging Ouvol
Kampmansweg 7
7722 RV Dalfsen
Tel.: 0529 - 482158

Etnische en culturele
minderheden Ommen
en Artstudio Ommen
Burggraven 1
7731 GJ Ommen
Tel.: 0529 - 463118

NBvP Vrouwen van Nu
Westeinde 50
7711 CL Nieuwleusen
Tel.: 0529 - 482473
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Aan
Het Commissariaat voor de Media
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

Onderwerp: Aanvraag opnieuw in aanmerking komen voor
aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Dalfsen, 1 juli 2013.

Geachte heer/mevrouw,

Bij besluit van 30 maart 2009 heeft u onze omroep aangewezen als lokale publieke media-instelling
voor de gemeenten Dalfsen en Ommen.

Dit besluit is geldig van 30 maart 2009 tot 30 maart 2014. Aangezien dit besluit volgend jaar vervalt,
doen wij u hierbij een aanvraag toekomen voor het opnieuw in aanmerking komen voor een
aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Dalfsen en Ommen. De aanvraag
betreft lokale omroep, radio via de ether en de kabel en televisieltekst-tv via de kabel. Overigens is via
onze website ( vvwvv.vechtdalfm.nl ) ook live radio te horen.

Als bijlagen zenden wij u het formulier aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling (bijlage A)
met de daarin genoemde bijlagen en het overzicht van de leden van het programmabeleidbepalend
orgaan (bijlage B).

Indien u nog vragen heeft, dan horen wij dat graag van u.

Wij verzoeken u de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en voor advies door te
sturen naar de gemeenteraden van Dalfsen en Ommen.

Wij verzoeken u ons te bevestigen dat u deze aanvraag heeft ontvangen.

Namens het bestuur van Stichting Vechtdal FM,

E.H. Vugteveen (secretaris).
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TEIELICHTING ADVIES GEMEENTERAAD BIJ AANVRAAG

AANWIJZING ALS LDKALE PUBLIEKE MEDlA'lNSTELL|NC-i

1. Algemeen
De wetgever heeft gekozen voor een systeem waarbij per gemeente, voor de termijn van vijf jaar, één

lnltala nublieitsmedia-instslling kan worden aangewezen.Ba media-instelling dient hiertoe een

aanvraag in te dienen bij het Commissariaatvnorde Media. lšsn al bestaande instelling d.isntdit te

irloesnzes maandenvoor ailnopvan de aanwijzingstlarrnijnvanvijfjaar. Eisaan te wijzenmania

instelling wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffenen te fungsran als
communicatiemogelijkheid voor mensen uit de desbetreffende lokale gemeenschap. Met nameomdat

er slechts ruimte is vnoraanlnkale mscilia~instrseilingis het van grnot bniang dat deze representatiefis

voor de gehele gemeenschap. iïliezeranrasantativiteitmoet tot uitdrukking kunnen in de samenstelling

van het orgaan dat het prngrammlabaleidvande mnidininsteillng bapaait. Uit orgaan,het aogeheten
programmabe|aidhspa.iendaorgaan(uno), kan het algemeen bestuur van de media-instelling zijn,

maardoor de meesternedia-instellingen is waarnat bepalen van l1etmedia~aant:ndbaleidaan

afzonderlijk orgaan in het leven geroepen. In beide gevallen dient dit pionzodanigtazzijn
samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente vojnrltomsncle

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Naar aanleiding vanhetvnorstr:-iWet dualisering gemeentelijke medebewlndbevoegdheden heeft de

Raadvan State geadviseerd, dat de gemeenteraad,als het representatieve orgaan van de gemeente,

het aangewezen orgaan is en lxilijftom te adviseren over de representatlviteitvan de lokale media-

instelling.

2. De adviesaanvraag
Het Commissariaatstreeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van de complete

aanwijzingsaanvraag de raad van de betrokken gemeente(n) te verzoeken een advies uit te brengen

over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.

3. Het advies van de gemeenteraad
Ingevolge artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet kan het Commissariaat pas een aanwijzingsbesluit

nemen als de raad van de desbetreffendegemeente het Commissariaat heeft geadviseerd over de

vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet in artikel 2.61, tweede lid stelt. De

gemeenteraaddient derhalvede volgende vragen te beantwoorden: .
a. is de lokale publieke media~instslling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige

rechtsbevoegdheid? «

b. stelt de lokale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten

doel 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

leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te

vervullen?
c. heeft de lokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod

bepaalt?
d. heeft het orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het media-aanbodbeleidbepaalt, het

pbo, een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente

voorkomendemaatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?

Aan de hand van de stukken die bij de adviesaanvraag aan de gemeente zijn gevoegd, kan de

gemeenteraadop de bovengenoemde onderdelen een advies uitbrengen.
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Ad a. een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid
Er is sprake van een media-instelling met volledige rechtsbevoegdheid als de statuten van deze

instelling zijn opgenomen in een notariële akte en haar rechtsbevoegdheid - de bevoegdheid om

subject van vermogensrechten te zijn - niet statutair is beperkt. Alvorens het Commissariaat advies

vraagt aan de gemeente heeft het Commissariaatzich er al van vergewist dat aan deze eis wordt

voldaan. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag meegezonden statuten voldoen aan deze

GIS.

Ad b. de statutaire doelstelling van de lokale publieke media-instelling
Indien deze doelstelling ontbreekt in de statuten van de media-instelling dan zal haar
aanwijzingsaanvraag niet om advies aan de gemeente worden gezonden. Bovendien zal het

Commissariaat aan een andere formulering dan die van artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder b,

van de Mediawet zijn goedkeuring onthouden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het

Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.

Ad c. de lokale publieke media-instelling heeft een pbo
indien de media-instelling in haar statuten niet heeft bepaald dat er een orgaan is dat, met

uitzondering van ieder ander orgaan, het media-aanbodbeleidbepaalt, dan zal haar aanvraag niet om

advies aan de gemeente worden gezonden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het

Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.

Ad d. het pbo is representatief samengesteld
De kern van de gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of het orgaan van de media-instelling

dat het media-aanbodbeleidbepaalt een zodanige samenstelling heeft dat het representatief is voor

de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en

geestelijke stromingen.

4. Het pbo en de representativiteit
De representativiteit van het pbo komt tot uitdrukking in de samenstelling van dit orgaan. Hoewel de

wetgever het begrip representativiteit niet nader heeft omschreven, kunnen de in artikel 2.61, tweede
lid, aanhef enonder c, van de Mediawet genoemde hoofdstromingen worden onderverdeeldin meer

concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen een gemeente. ln het pbo kunnen

afgevaardigden van instellingenlorganisaties zitting hebben die de volgende stromingen

vertegenwoordigen:
- maatschappelijke zorg en welzijn;
- cultuur en kunst;
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag;
- onderwijs en educatie;
- werkgevers;
- werknemers;
- etnische en culturele minderheden;
- sport en recreatie;
- jongeren;
- ouderen;
- vrouwen;
- agrarische sector.

Deze opsomming is vanzelfsprekend niet limitatief. Het is uiteindelijk de gemeenteraad, door middel

van zijn advies aan het Commissariaat over de representativiteitvan het pbo, die bepaalt welke

stromingen voor de lokale gemeenschap van zoveel belang zijn dat zij in ieder geval een stem moeten

hebben in het orgaan dat het media-aanbodbeleidvan de media-instelling vaststelt. ln het kader van

het begrip representativiteit gaat het om een weging en niet slechts om het resultaat van een optelsom

van de al dan niet vertegenwoordigde stromingen in het pbo. Daarbij merkt het Commissariaat op dat

de media-instelling is aanbevolen, alvorens concreet aan te geven welke sectoren in het pbo
vertegenwoordigd moeten zijn, in overleg te treden met het gemeentebestuur. lndien het
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gemeentebestuur van oordeel is dat de statuten een andere opsomming behoeven - het kan zelfs zo
zijn dat een van de genoemde stromingen niet voorkomt in de gemeente - dan dient dat in het advies
te worden opgenomen. Uiteraard dienen alleen die stromingenlsectoren in de statuten te worden
vermeld die ook daadwerkelijk vertegenwoordigd kunnen worden. De media-instelling dient zich
statutair de verplichting op te leggen dat de belangrijkste stromingen te allen tijde in het pbo
vertegenwoordigd zullen zijn, opdat de representativiteit gegarandeerd is.

Hoewel een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijke spectrum belangrijk is, moet worden
voorkomen dat het pbo een zo grote omvang krijgt dat het niet kan functioneren. Waar mogelijk
verdient het aanbeveling dat de media-instelling koepelorganisaties benadert om een afgevaardigde
aan te wijzen. Desgewenst kunnen de statuten ruimte bieden om leden op persoonlijke titel in het pbo
te benoemen. ln dat geval dient de gemeente erop toe te zien dat de leden die een stroming
vertegenwoordigen - de representatieve leden - een ruime meerderheid vormen ten opzichte van de
leden op persoonlijke titel.

a. de vertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden
Met betrekking tot de stroming etnische en culturele minderheden gaat het Commissariaat ervan uit
dat deze blijvend wordt opgenomen in de statuten en daardoor in het pbo. Nederland is in de loop van
de laatste decennia een multiculturele samenleving geworden, wat zichtbaar hoort te zijn in, onder
meer, het media-aanbod van de media-instellingen. Het Commissariaat streeft ernaar dat door middel
van de vertegenwoordiging in het pbo de betrokkenheid van etnische en culturele minderheden, met
name migranten, bij de lokale mediadiensten wordt bevorderd. Ook een afgevaardigde van Amnesty
International of Vluchtelingenwerk kan als vertegenwoordiger van deze stroming zitting nemen in het
pbo. Als niet direct een vertegenwoordiger van deze stroming is te vinden, dringt het Commissariaat er
bij de media-instelling op aan te blijven zoeken en alert te blijven volgen of er binnen de gemeente(n)
ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking tot de minderheden. Het gemeentebestuur kan hierbij een
initiërende of adviserende rol spelen.

b. meerdere gemeenten of dorpskernen
Indien de aanwijzingsaanvraag betrekking heeft op meerdere gemeenten dan wel op een gemeente
die bestaat uit meerdere dorpskernen, dient daarmee bij de samenstelling van het pbo rekening te
worden gehouden. Het advies van het Commissariaat aan de media-instelling is in deze gevallen waar
mogelijk te kiezen voor afgevaardigden van overkoepelende organisaties en te streven naar een
evenwichtige (wellicht: evenredige) verdeling van de pbo-leden naar gemeente en/of dorpskern. Een
aanvraag tot toewijzing van zendtijd voor meerdere gemeenten wordt mede beoordeeld aan de hand
van de Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten.

c. overheldsvertegenwoordiging in het pbo
ln verband met de noodzakelijke scheiding tussen overheid en media-instelling is het Commissariaat
geen voorstander van de benoeming van gemeenteraadsleden of leden van een commissie als
bedoeld in Hoofdstuk V van de Gemeentewet in het pbo.

5. De beoordeling van de representativiteit
a. advies inzake aanw/jzingsaanvraag
Het Commissariaat is van mening dat het bij de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-
instelling behorende overzicht van de samenstelling van het pbo door de gemeente kritisch
onderzocht moet worden. Een overzicht met namen van personen en instellingen die hen hebben
afgevaardigd geeft immers geen inzicht in de wijze waarop deze personen zijn benaderd en wat hen is
voorgehouden met betrekking tot de werkzaamheden van het pbo. Zoals gezegd gaat het bij het
begrip representativiteit niet slechts om het optellen en aftrekken van al dan niet in het pbo
vertegenwoordigde stromingen maar om een weging. Het verdient dan ook aanbeveling om, al dan
niet steekproefsgewijs, na te gaan of de leden van het pbo zich bewust zijn van hun taak en
verantwoordelijkheid. De representativiteit behoeft niet in het geding te komen indien het pbo
gedurende een korte periode eenvacature heeft. Het oordeel van de gemeente kan daarom positief
zijn ondanks een niet volledig bezet pbo.
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Aspecten die van belang kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag of een lokale media-instelling
daadwerkelijk een draagvlak heeft binnen de lokale gemeenschap zijn voorts de oorsprong en het
oogmerk van de initiatiefnemers en/of bestuursleden. ln het bijzonder als deze personen van buiten
de gemeente afkomstig zijn is het van belang te weten waarom zij nu juist in deze gemeente een
media-instelling in het leven willen roepen. ln dit geval stelt het Commissariaat de mening van het
gemeentebestuur hierover op prijs.

b. tussentijds advies
De gemeenteraad brengt éénmaal in de vijf jaar aan het Commissariaat advies uit over de vraag of de
media-instelling naar zijn oordeel nog voldoet aan de in de Mediawet gestelde vereisten (zie hiervoor
onder 3.). Als het Commissariaat hierop door de gemeente wordt gewezen, dan wel dit gebrek in de
representativiteit uit eigen waarneming constateert, dan kan het Commissariaat de gemeenteraad om
een tussentijds advies vragen. Het Commissariaat trekt de aanwijzing namelijk in, indien de media-
instelling niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. ln het geval dat niet meer voldaan wordt aan de
representativiteitseis (zie hiervoor onder 4.), dan stelt het Commissariaat de instelling gedurende vier
maanden in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. Het Commissariaatacht het in dit kader van groot
belang dat in een vroeg stadium gebreken in de representativiteit aan het licht komen.

6. Eén lokale media-instelling voor meerdere gemeenten
Artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet bepaalt dat een instelling die de publieke mediaopdracht
wil uitvoeren voor meer dan één gemeente, alleen dan wordt aangewezen als lokale media-instelling,
indien de desbetreffende gemeenteraden een (gezamenlijk) advies hebben uitgebracht.

Uit dit (gezamenlijke) advies moet niet alleen blijken dat de media-instelling naar het oordeel van alle
betrokken gemeenteraden al dan niet representatief is voor het meerdere gemeenten omvattende
verzorgingsgebied, maar moet tevens uitdrukkelijk naar voren komen dat de betrokken
gemeenteraden zich er rekenschap van hebben gegeven dat het gaat om een media-instelling die
media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor meerdere gemeenten; dat het derhalve een lokale media-
instelling betreft die zij gedurende vijf jaren moeten delen met één of meerdere gemeenten.

7. Meerdere aanwijzingsaanvragen voor een gemeente
Indien het Commissariaat aan de gemeenteraad een advies vraagt met betrekking tot de
aanwijzingsaanvragen van meer dan één lokale media-instelling die aan de eisen van de Mediawet
voldoen, dan bevorderen burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 2.63, eerste
lid, van deze wet het samengaan van deze instellingen. Indien dit college er niet in slaagt de
betrokken instellingen tot samengaan te bewegen, dan dient de gemeenteraad in zijn advies
gemotiveerd aan te geven welke instelling zijn voorkeur heeft. Nadat de gemeenteraad zijn advies aan
hem heeft uitgebracht, wijst het Commissariaat één media-instelling aan. Het Commissariaat neemt
ook onder deze omstandigheden alle factoren in aanmerking die voor het functioneren van die
instelling van belang kunnen zijn. Alvorens een besluit te nemen dient het Commissariaat op grond
van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvragers in de gelegenheid te stellen
gehoord te worden. Het Commissariaat zal ook de betrokken gemeenteraad uitnodigen voor deze
hoorzitting.

ln gevallen waarbij sprake is van meerdere instellingen die aan de eisen van de Mediawet voldoen en
die niet tot samengaan zijn te bewegen geeft het Commissariaat in beginsel de voorkeur aan die
instelling die zich met haar omroep en haar media-aanbod het meest op de betrokken gemeente richt:
het meest lokale initiatief. Dit vloeit voort uit de bedoeling van de wetgever en de functie van de lokale
media-instelling: het verschaffen van lokaal gebonden informatie en het creëren van een extra
communicatiemogelijkheid voor de lokale bevolking. Het uitgangspunt van de Mediawet is dat per
gemeente één lokale media-instelling wordt aangewezen, die zich met haar programma dan ook richt
op die gemeente. Het staat vast dat een lokale media-instelling voor één gemeente adequater kan
reageren op actuele gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de inwoners van die gemeente dan een
lokale media-instelling die zich met haar media-aanbod moet richten op meer dan een gemeente.
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8. Gemeenteraadsbesluit
Op grond van artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling ziet het Commissariaat binnen achttien
weken na ontvangst van zijn verzoek het collegevoorstel en het raadsbesluit tegemoet. Het
Commissariaat stelt er prijs op tevens de notulen van de raadsvergadering en - ingeval de
voorbereiding heeft plaatsgevonden in een raadscommissie - de notulen van de
commissievergadering te ontvangen.

ln verband met de vergunningverlening voor een etherfrequentie dringt het Commissariaat er ten
zeerste op aan dat de termijn van achttien weken niet wordt overschreden. Op grond van het besluit
van het Commissariaat tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling verleent het Agentschap
Telecom aan die instelling een vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie. Deze vergunning
verloopt op het moment dat het aanwijzingsbesluit van het Commissariaat verloopt. Indien het
Commissariaat nog geen aanwijzingsbesluit voor de aansluitende periode heeft kunnen nemen dan
staat het Agentschap Telecom in beginsel niet toe dat gedurende deze overgangsperiode gebruik
wordt gemaakt van de desbetreffende etherfrequentie.

9. Bekostigingsplicht
Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media-
instellingen. Als uitgangspunt kunnen de gemeenten daarbij een bedrag van ten minste ë 1,30 (plus
index) per woonruimte hanteren. Het Commissariaat houdt toezicht op deze gemeentelijke zorgplicht.
In een zogenoemde uitgangspuntennotitie lokale omroepen informeert het Commissariaat de media-
instellingen over hun rechten en plichten en die van de gemeentebesturen betreffende de zorgplicht.

Als een gemeenteraad positief adviseert over de aanwijzingsaanvraag van de lokale media-instelling
maar weigert het met de zorgplicht gemoeide bedrag te begroten, dan kan het Commissariaat zich
wenden tot Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. Die kan het bedrag op de begroting
van de gemeente een vaste bestemming geven.

Het Commissariaat ziet er op toe dat de media-instelling zich houdt aan de Mediawet. Het toezicht
richt zich ondermeer op de ?nanciën, de redactionele ona?wankelijkheid en de programma's. Een
belangrijk ?nancieel toetspunt is of alle inkomsten van de media-instelling worden gebruikt voor de
uitvoering van de publieke mediaopdracht. Ook controleert het Commissariaat of de lokale media-
instelling zich niet voor het karretje van (commerciële) derden laat spannen en of voorgenomen
nevenactiviteiten voldoen aan de mediawettelijke voorwaarden. In het Handboek Financiële
Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen staat welke informatie in dit kader aan het
Commissariaat verstrekt moet worden.

De ?nanclële controle door de gemeente is van een andere orde. De gemeente verricht een
jaarrekeningtechnische toetsing en kijkt naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding
van de gelden die in het kader van de gemeentelijke zorgplicht zijn verstrekt. Met andere woorden: is
het geld efficiënt en effectief ingezet? Ook gaat de gemeente na of aan de bekostigingsvoonlvaarden
is voldaan.

De gemeente legt de media-instelling geen voorwaarden op die te maken hebben met de vorm of de
inhoud van haar media-aanbod. De redactionele autonomie en het onafhankelijk functioneren van de
media-instelling moet zijn gewaarborgd. Ook als de gemeente aanvullende subsidies verstrekt of op
basis van een overeenkomst als opdrachtgever fungeert, moet de redactionele onafhankelijkheid van
de media-instelling zijn gegarandeerd. De media-instelling blijft altijd (eind)verantwoordelijk voor de
inhoud van het media-aanbod dat zij uitzendt.

De Mediawet, de uitgangspuntennotitie lokale omroepen en nadere regelgeving van het
Commissariaat kunt u vinden op onze website (vwvvv.cvdm.nl).Mocht u nog vragen hebben, dan kunt
u contact met ons opnemen via telefoonnummer (035) 77 37 700.

5 Versie: okt. 2010
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