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ONDERWERP
Aanvraag tot aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) als
lokale publieke media-instelling voor Heemstede en Haarlem
SAMENVATTING
De Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) heeft bij het Commissariaat voor
de Media (CvdM) een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de
gemeenten Heemstede en Haarlem ingediend. Alvorens het CvdM een beslissing neemt op
deze aanvraag i.c. dient de gemeenteraad te adviseren over de aanvraag. Omdat de
Stichting Lokale Omroep Haarlem aan de eisen van de Mediawet voldoet en reeds in de
periode 2014-2019 naar volle tevredenheid deze rol als lokale publieke media-instelling al
heeft vervuld is er voldoende grond voor een positief advies.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Mediawet
BESLUIT B&W
1. Aan de raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media (CvdM) positief te
adviseren over de aanvraag van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105
RTV) tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Heemstede en
Haarlem.
2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad
(A-stuk).
BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019
besluit:
een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over de
aanvraag van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) tot aanwijzing als
lokale publieke media-instelling voor Heemstede en Haarlem.
De raad voornoemd, 26 september 2019
de griffier,
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AANLEIDING
De Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) heeft bij het Commissariaat voor
de Media (CvdM) een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de
gemeenten Heemstede en Haarlem ingediend. Alvorens het CvdM een beslissing neemt op
de aanvraag, dient de gemeenteraad te adviseren over de vraag of Haarlem 105 RTV
voldoet aan de eisen van de Mediawet.
MOTIVERING
Op grond van de Mediawet dient het advies van de gemeenteraad zich te richten op een
toets van een drietal eisen die in artikel 2.61, lid 2 van de Mediawet staan:
a) Is Haarlem 105 RTV een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid?
b) Stelt Haarlem 105 RTV zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel
het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke
mediaopdrachten door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente op
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?
c) Heeft Haarlem 105 RTV volgens de statuten een orgaan 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?
De statuten van de stichting zijn als volgt getoetst aan bovenstaande eisen:
a) Een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid
De Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) is een stichting die is opgericht bij
notariële akte op 16 januari 1970, laatst gewijzigd op 30 december 2014.
b) Doelstelling
Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting als doel:
 Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente(n) waarvoor de
Stichting is aangewezen door het Commissariaat voor de Media.
 Het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdrachten door het verzorgen
van media-aanbod dat gericht is op bevrediging van de maatschappelijke behoeften
die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle
activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
 De Stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het
bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
 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 van de stichting bevorderlijk zijn.
c) Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO)
In artikel 10 van de statuten wordt het programmabeleidsbepalend orgaan genoemd. Dit
orgaan heeft tot taak:
 Het met uitzondering van ieder ander orgaan vaststellen van het mediaaanbodbeleid.
 Toetsing van de in het media-aanbodbeleid verwoorde uitgangspunten.
 Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd aan het bestuur.
 Het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en
gerealiseerd programmabeleid.
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Voorts is bepaald dat minimaal 5 leden door het bestuur worden benoemd. Zij dienen
representatief te zijn voor de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen.
Het PBO bestaat uit de volgende personen:
Naam
Anita Kwakman
Karlijn van Oirschot
Tom de Haan
Rob Wieleman
Hugo Essenboom
Jeroen Bovelander
Rob Wieleman

Stroming
Maatschappelijke zorg en
welzijn
Cultuur en kunst
Kerkgenootschappen en
genootschappen op
geestelijke grondslag
Werkgevers
Onderwijs en educatie
Sport en recreatie
Etnische en culturele
minderheden

plaats
Heemstede
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Conclusie
De Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) doorstaat de toets aan de drie
eisen uit de Mediawet die de grondslag vormen voor het advies van de gemeente. Omdat
Haarlem 105 RTV reeds in de periode 2014-2019 naar volle tevredenheid deze rol als lokale
publieke media-instelling al vervuld heeft is er geen beletsel voor een positief advies over
deze aanvraag.
Ter informatie kan nog worden opgemerkt dat uit het Jaarverslag 2018 blijkt dat Haarlem
105 RTV ruim aandacht heeft gegeven aan gebeurtenissen in Heemstede. Behalve
honderden berichten over gebeurtenissen in Heemstede op de website, app, tekstTV,
Twitter en Facebook was Heemstede ook ruim vertegenwoordigd op TV en radio, met als
bijzondere aandacht voor het Sociaal Domein, Cultuur en Educatie. Voorbeelden hiervan
zijn: Wat is er te doen op Koningsdag, de Dickensmarkt en intocht van Sinterklaas.
Tevens kan nog vermeld worden dat Haarlem 105 RTV in 2020 het voornemen heeft om
aanvullende activiteiten op te pakken, zoals samenwerking zoeken met Heemsteedse
media, maar ook met maatschappelijke instellingen, meer politieke verslaggeving, live
verslag van Heemsteedse activiteiten en op zoek te gaan naar een lokale
verslaggever/redacteur voor Heemstede.
FINANCIËN
In de gemeentebegroting is een bedrag van circa € 10.000 gereserveerd voor de lokale
omroep.
In het geval een gemeenteraad een positief advies heeft uitgebracht en de betreffende
lokale omroep een zendtijdvergunning heeft verkregen, dient een gemeente op grond van
artikel 2.17 a van de Mediawet zorg te dragen voor de bekostiging van het functioneren van
de lokale omroep. Een gemeente mag daarbij geen inhoudelijke voorwaarden aan de
subsidieverlening stellen. Wel mogen bij de subsidieverlening eisen ten aanzien van de
financiële verantwoording worden gesteld en om een beleids-/activiteitenplan worden
gevraagd.
PLANNING/UITVOERING
13 augustus 2019
collegebehandeling
11 september 2019
commissie Middelen
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26 september 2019

gemeenteraad

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De gemeenteraad van de gemeente Haarlem heeft een eensluidend besluit in dit kader
genomen.
Na besluitvorming wordt het advies van de raad i.c. (incl. de benodigde stukken) naar het
CvdM gestuurd.
DUURZAAMHEID
n.v.t.
BIJLAGEN
 Ingekomen, kenmerk: 717208, verzoek om advies Commissariaat voor de Media
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