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(Publieks)samenvatting
De Velser Omroep Stichting heeft het Commissariaat voor de Media verzocht haar wederom een
zendmachtiging te verlenen voor publieke lokale omroep in Velsen voor een periode van vijf jaar
vanaf 19 december 2011. De gemeenteraad dient hierover een advies uit te brengen. Toetsing van de
aanvraag aan de eisen van de Mediawet, met name aan het aspect van de representativiteit van het
programma beleidbepalend orgaan (pbo) wijst uit dat de Velser Omroep Stichting hieraan voldoet.
Het college stelt de raad derhalve voor een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor
de Media.
Voorgesteld besluit
Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media inzake de aanvraag van de
Velser Omroep Stichting (V.O.S.) voor een zendmachtiging voor publieke lokale omroep in Velsen
voor een periode van vijf jaar vanaf 18 december 2011.
Inleiding
Op 19 december 2006 heeft het Commissariaat voor de Media aan de Velser Omroep Stichting
(V.O.S.) voor vijf jaar zendtijd voor lokale omroep toegewezen voor de gemeente Velsen. De V.O.S.
heeft het Commissariaat laten weten weer in aanmerking te willen komen voor toewijzing van
zendtijd voor een periode van vijf jaar vanaf 19 december 2011.
Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag, dient uw raad op grond van de
Mediawet een advies uit te brengen aan het Commissariaat over de vraag of de instelling voldoet aan
de eisen die deze wet stelt.
De adviesaanvraag van het Commissariaat spitst zich met name toe op de vraag of het orgaan van de
lokale omroepinstelling dat het programmabeleid bepaalt een zodanige samenstelling kent dat het
representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Eén lokale publieke media-instelling, die wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffen en
te fungeren als communicatiemogelijkheid voor mensen uit de lokale gemeenschap.
Kader
Mediawet: artikel 2.61, lid 2 en artikel 2.62, lid 1

Argumenten
Artikel 2.61, lid 2 Mediawet stelt een aantal eisen waaraan de omroepinstelling moet voldoen. Dit

zijn successievelijk:
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid: het Commissariaat geeft
zelf aan dat de statuten van de V.O.S. voldoen aan deze eis;
b. statutaire doelstelling is gericht op het uitsluitend of hoofdzakelijk op lokaal niveau uitvoeren van
de publieke mediaopdracht: het Commissariaat geeft zelf aan dat de statuten van de V.O.S. voldoen
aan dit vereiste;
c. lokale publiek media-instelling heeft een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt: het
Commissariaat geeft zelf aan dat de statuten voldoen aan dit vereiste;
d. het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) heeft een zodanige samenstelling dat het representatief
is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen.
In het pbo kunnen afgevaardigden van instellingen/organisaties zitting hebben die de volgende, niet
limitatief opgesomde stromingen vertegenwoordigen: - maatschappelijke zorg en welzijn; - kunst en
cultuur; - kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag; - onderwijs en educatie;
- werkgevers; - werknemers; etnische en culturele minderheden en - sport en recreatie.
Geconstateerd kan worden dat de verschillende stromingen in het pbo van de Velser Omroep Stichting
nagenoeg zijn vertegenwoordigd. Er is sprake van vertegenwoordigers van koepelorganisaties/
instellingen (stromingen) die al langer hun wortels in de Velsense samenleving hebben naast een enkel
lid op persoonlijke titel. De leden die een stroming vertegenwoordigen - de representatieve leden vormen een ruime meerderheid ten opzichte van de leden op persoonlijke titel.
Het lidmaatschap van de heer F. Bal van het PBO valt niet onder een van de imcomptabiliteiten van
een raadslid ex artikel 13 Gemeentewet.
De V.O.S. is er tot nu toe niet in geslaagd een vertegenwoordiger van etnische en culturele
minderheden te interesseren voor het lidmaatschap van het pbo. Het college dringt er bij het bestuur
van de V.O.S. op aan te blijven zoeken naar een vertegenwoordiger uit die kring en heeft zijn
ondersteuning hierbij aangeboden.
Maatschappelijk draagvlak
De Velser Omroep Stichting vervult met Seaport TV en Seaport FM een duidelijke, lokaal
maatschappelijke functie.
Financiële consequenties
Geen financiële consequenties anders dan die welke reeds zijn geraamd in de begroting.
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