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Het college stelt de raad voor:
1. per 1 januari 2012 de zittende Programmaraadsleden te herbenoemen voor twee jaar.
2. in afwijking van de Verordening Programmaraad Kabel Haarlem één lid van de Programmaraad

een langere termijn toe te staan.
3. het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een

advies heeft uitgebracht.
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DOEL: Besluiten

In dit raadsvoorstel stelt het college aan de raad voor om de huidige leden van de Programmaraad
Haarlem te herbenoemen voor twee jaar (tot 1 januari 2014).
Het college maakt hierbij gebruik van haar uitvoerende bevoegdheid op basis van de Verordening
Programmaraad Kabel Haarlem (1999). Eén van de leden zit voor het maximale aantal termijnen in de
Programmaraad. Afwijkingen van deze verordening moeten aan de raad ter besluitvorming worden
voorgelegd.
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Onderwerp: Herbenoeming zittende leden Programmaraad Haarlem
Reg.nummer: 2011/503303

1. Inleiding
De Programmaraad Haarlem bestaat uit negen leden, allen inwoners van de
Haarlem en heeft tot taak de kabelexploitant te adviseren over het basispakket radio
en televisie. De huidige leden van de Programmaraad zijn benoemd tot 1 januari
2012. Eén van de leden zit voor het maximale aantal termijnen in de
Programmaraad. Van de andere leden loopt het komende jaar de termijn af, maar zij
komen wel in aanmerking voor herbenoeming.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. De huidige leden te benoemen als lid van de Programmaraad voor een
periode van 2 jaar.

2. In afwijking van de Verordening Programmaraad Kabel Haarlem (1999)
één lid van de huidige Programmaraad een langere termijn toe te staan.

3. Beoogd resultaat
De huidige samenstelling van de Programmaraad te handhaven, zodat zij de
kabelexploitant een goed radio- en televisieadvies geven dankzij hun ervaring en
deskundigheid (samenstelling Programmaraad zie bijlage).

4. Argumenten
Samenstelling van de Programmaraad wisselen is onwenselijk.
De minister van Cultuur is voornemens de Mediawet te veranderen, waarbij zij ook
programmaraden wil opheffen.

5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
De huidige leden van de Programmaraad, te weten mw. M.L. van Dijk,
mw. A. van Haaster, dhr. F.J. Joele, dhr. J. Oldenburger, dhr. J.A.H.M. van Os,
dhr. D. Langman, dhr. C.J.H. Postema, dhr. B. Bakker en dhr. E.J.W. IJsselmuiden
ontvangen bericht dat zij zijn herbenoemd als lid van de Programmaraad Haarlem
voor een periode van 2 jaar.

7. Bijlagen

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

 De huidige leden te benoemen als lid van de Programmaraad voor een
periode van 2 jaar

 In afwijking van de Verordening Programmaraad Kabel Haarlem (1999)
één lid van de huidige Programmaraad een langere termijn toe te staan.

.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



Bijlage 1

Samenstelling van de Programmaraad Haarlem

Voorzitter : Filip Joele
Geboortedatum : 02-08-1978
Beroep : ICT/media-adviseur

Secretaris : Evert IJsselmuiden
Geboortedatum : 13-09-1955
Beroep : Project engineer

Penningmeester : Jan van Os
Geboortedatum : 18-07-1937
Beroep : gepensioneerde

Lid : Antonia van Haaster-Dimitrova
Geboortedatum : 13-09-1956
Beroep : consultant, manager ‘Bulgarcommerce’

Lid : Kees Postema
Geboortedatum : 26-10-1962
Beroep : docent mbo/zelfstandig ondernemer

Lid : Dim Langman
Geboortedatum : 24-05-1972
Beroep : Informatiemanager

Lid : Jan Oldenburger
Geboortedatum : 28-05-1958
Beroep : directeur reclamebureau

Lid : Ben Bakker
Geboortedatum : 02-08-1931
Beroep : gepensioneerde

Nieuw lid : Martine van Dijk
Geboortedatum : 18-11-1983
Beroep : docent Novacollege


