
    

 

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/document: 16.22062 - I17.038472 

  
Datum vergadering: 7 november 2017 
Datum voorstel: 3 oktober 2017 
Nummer:   13A 
Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media inzake het verzoek van Stichting RTV-

Noordoost Twente om opnieuw aangewezen te worden als lokale omroep 
 
 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor te besluiten aan het Commissariaat voor de Media als volgt te adviseren: dat de 
Stichting RTV Noordoost Twente voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008 om aangewezen te worden 
als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten 
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen 

Samenvatting van het voorstel  
De stichting RTV Noordoost Twente verzorgt de lokale omroep voor Dinkelland, Losser, Oldenzaal en 
Tubbergen. Zij heeft bij het Commissariaat voor de Media een verzoek ingediend om weer voor vijf jaar 
aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke 
mediadiensten in die vier gemeenten. De huidige aanwijzingsperiode eindigt op 17 december 2017.  
 
Alvorens het Commissariaat advies uitbrengt, vraagt het Commissariaat op grond van artikel 2.61, derde lid 
van de Mediawet 2008 aan de gemeenteraden een advies uit te brengen over de vraag of de media-
instelling voldoet aan de eisen in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008. Daarbij gaat het om de 
volgende eisen:  

 de aanvrager moet een rechtspersoon naar Nederlands recht zijn met volledige rechtsbevoegdheid; die 

 zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stelt het op regionaal / lokaal niveau 
uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de 
maatschappelijke behoeften die in de gemeenten leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig 
zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en die  

 volgens de statuten een orgaan heeft dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief 
is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen. 

Argumentatie 
Het Commissariaat neemt een besluit over de zendtijdtoewijzing als de gemeenteraden advies hebben 
uitgebracht. In de wet is bepaald dat dit binnen 18 weken, in dit geval voor 2 november 2017, moet 
plaatsvinden.  
 
Deze termijn is ook van belang om voor het aflopen van de lopende aanwijzingsperiode (17 december 2017) 
een besluit tot aanwijzing te nemen. Dit hangt namelijk weer samen met de aanvraag van een vergunning 
voor een etherfrequentie bij Agentschap Telecom. Zonder etherfrequentie kan een lokale omroep niet 
uitzenden.  
 
Wij zijn, met onze ambtgenoten van de drie andere gemeenten, van mening dat de stichting aan de wet 
voldoet. Zij is rechtspersoon naar Nederlands recht, haar statutaire doelstelling voldoet aan de wet en 
volgens haar statuten heeft zij een programmabeleidsbepalend orgaan.  
 
De kern van de gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of de lokale omroepinstelling en het 
programmabeleidsbepalend orgaan representatief is voor de lokale gemeenschap. Omdat er slechts ruimte 
is voor één lokale omroepinstelling per gemeente, is het van belang dat deze representatief is voor de 
gehele gemeenschap. In dit geval de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Tubbergen. 
 
Naast de vertegenwoordiging in het programmabepalend orgaan moet er ook worden gekeken naar het 
functioneren van het programmabepalend orgaan en het feit of de leden zich bewust zijn van hun taak en 
verantwoordelijkheid. Op basis van de verslagen en contacten met de voorzitter van het 
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programmabepalend orgaan kan geconcludeerd worden dat het functioneert volgens de wettelijke vereisten. 
Het programmabeleidsbepalend orgaan hanteert daarvoor het modelreglement dat door het Commissariaat 
in het verleden is vastgesteld. 
 
In het programmabepalend orgaan zijn vertegenwoordigd: 
- agrariërs; 
- kunst en cultuur; 
- kerkgenootschappen; 
- recreatie en toerisme 
- sport; 
- maatschappelijke zorg en welzijn; 
- onderwijs en educatie; 
- minderheden. 
en het programmabepalend orgaan laat een streven zien naar een evenredige vertegenwoordiging naar 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst en geografische spreiding.  
 
Gedurende een zittingsperiode kan samenstelling van het programmabepalend orgaan echter wisselen. De 
leden van het programmabepalend orgaan houden op lid te zijn als zij de stroming, waarvoor zij zijn 
aangewezen, niet langer vertegenwoordigen. Of zij kunnen ontslag nemen. Dit betekent dat er lopende de 
zittingsperiode wijzigingen kunnen optreden in de personele bezetting. Zo heeft mevrouw Huiskes, 
aangewezen als vertegenwoordigster namens recreatie en toerisme, aangegeven haar lidmaatschap per 1 
oktober 2017 neer te leggen. Ook zijn er nog twee vacatures in te vullen. 

Landelijke ontwikkelingen 
Voor het functioneren van een lokale omroep is het van belang dat zij herkenbaar en dichtbij zijn. Dit 
ondersteunt het publieksbereik en de inhoud van de informatieverschaffing. Op dit moment is niet bekend 
wat het publieksbereik van RTV Noordoost Twente is. Er zijn geen recente kijk- en luistercijfers beschikbaar. 
Het uitvoeren van een goed onderzoek hiernaar is voor de omroep te kostbaar.  
 
Lokale publieke omroepen dragen bij aan een democratische samenleving door onafhankelijk nieuws en 
achtergrondinformatie te leveren aan een zo breed mogelijk publiek. Hiervoor is het van belang dat de lokale 
omroep en het media-aanbod onafhankelijk is, zowel van commerciële invloeden, maar ook van invloeden 
van de overheid. Het Commissariaat ziet er bij de beoordeling en toetsing van het advies op toe dat 
gemeenten zich bij de advisering niet inhoudelijk bemoeien met het media-aanbod.  
 
Ondanks de digitale ontwikkelingen in de maatschappij blijft het van belang om een betrouwbare, 
onafhankelijke bron van informatie en nieuws te hebben, ook op lokaal niveau. De verschraling van de 
regionale journalistiek bevestigt dat alleen maar. Commerciële mediabedrijven trekken zich steeds meer 
terug uit de lokale journalistiek en de regionale en lokale dag- en weekbladen worden steeds dunner of 
verdwijnen. De lokale omroep heeft nog steeds een meerwaarde op dit gebied, maar moet daarvoor wel 
inzetten op professionalisering en kwaliteitsverbetering. 
 
Landelijk is er een streven om het media-aanbod van de lokale omroepen naar een hoger niveau te tillen. 
Alleen door de kwaliteit van de nieuws- en informatievoorziening van de lokale omroep te vergroten, houdt 
de omroep haar maatschappelijke waarde. De VNG en de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) 
zijn bezig om samen specifieke kwaliteitseisen vast te leggen in een soort keurmerk in ontwikkeling ’het 
Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA). Het bekostigingsvraagstuk van deze ambitie wordt door de NLPO 
onder de aandacht gebracht bij de landelijke politiek.  
 
Het eerste voorstel van de koepelorganisatie NLPO was een streekomroep voor heel Twente. De omroepen 
zien wel dat schaalvergroting noodzakelijk is om de gewenste kwaliteitsverbetering door te voeren, maar 
fusie op korte termijn in heel Twente is nu nog een stap te ver. Bij schaalvergroting ontstaan er zorgen voor 
de lokale informatieverschaffing / binding en inzet van vrijwilligers.  

Financiële paragraaf 
De gemeenten hebben een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media-instelling. De 
gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen stellen ook dit bedrag per wooneenheid beschikbaar. De 
gemeenten ontvangen een compensatie uit het Gemeentefonds hiervoor.  

Bijlagen 
- Adviesaanvraag Commissariaat voor de Media met bijgevoegd de aanvraag van de Stichting RTV 

Noordoost Twente met bijlagen. 



3 
 

 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
De colleges van Dinkelland en Tubbergen doen een gelijkluidend voorstel aan hun gemeenteraden. 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
de loco-secretaris de burgemeester 
E.M. Grobben I.A. Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergadering presidium op  2017 

Besluit presidium: o om advies naar commissie 

o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering algemene commissie  2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk: bespreekstuk 

Opmerkingen:  

Paraaf commissiegriffier:   

 



   

 

 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/document: 16.22062 - I17.038472 

 
  
Datum: 7 november 2017 
Nummer:   13 B 
Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media inzake het verzoek van Stichting RTV-

Noordoost Twente om opnieuw aangewezen te worden als lokale omroep 
  
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober  2017, nr. 
I17.042546; 

gelet op het advies van de algemene commissie van 17 oktober 2017; 

gelet op het bepaalde in artikel 2:61 lid 3 van de Mediawet 2008; 

besluit: 

aan het Commissariaat voor de Media als volgt te adviseren: dat de Lokale Omroep Noordoost Twente 
voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008 om aangewezen te worden als lokale publieke media-
instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Dinkelland, Losser, 
Oldenzaal en Tubbergen. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november 2017, 
 
De gemeenteraad van Dinkelland, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 


