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1. Inleiding 

Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) heeft bij het Commissariaat voor de 

Media een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten 

Haarlem en Heemstede ingediend. Aanleiding hiertoe is de beoogde samenwerking met 

Heemstede. Door deze aanvraag is de eerdere aanvraag van Stichting Lokale Omroep 

Haarlem (Haarlem 105 RTV) voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling, waarover 

uw Raad in oktober 2013 positief adviseerde, vervallen (2013/276050). Alvorens het 

Commissariaat voor de Media een beslissing neemt over de nieuwe aanvraag dient de 

gemeenteraad opnieuw te adviseren over de vraag of Haarlem 105 RTV voldoet aan de eisen 

van de Mediawet. Bij elke uitbreiding van het uitzendgebied van een lokale omroep eist de 

Mediawet een nieuw raadsbesluit. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Positief te adviseren over het verzoek van het Commissariaat voor de Media of de 

Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) voldoet aan de eisen die de 

Mediawet stelt en als onderdeel daarvan een representativiteitsverklaring af te geven 

over het Programmabeleid bepalend orgaan van Haarlem 105 RTV. 

 Met het besluit tot uitdrukking te brengen dat de gemeenteraad zich bewust is van de 

gecombineerde functie van de lokale omroep voor Haarlem en Heemstede. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het gemeentebestuur hecht er waarde aan dat er een lokale publieke omroep actief is in de 

gemeente Haarlem die voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt en dus o.a. een 

representatief Programmabeleid bepalend orgaan heeft. 

 

4. Argumenten 

Voor aanwijzing als publieke media-instelling 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 bevrediging van maatschappelijke 

behoeften die in een provincie, een gemeente of 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. 

 

De Haarlemse gemeenteraad heeft in oktober 2013 een positief advies gegeven 

(2013/276050) en daarmee uitgesproken dat Haarlem 105 RTV aan bovenstaande punten a. 

en b. uit de Mediawet voldoet. Naar aanleiding van de samenwerking met Heemstede zal de 

stichting (opgericht bij notariële acte op 16 januari 1970) een statutenwijziging doorvoeren. 

Aspect c. uit de Mediawet behelst het afgeven van een representativiteitsverklaring over het 

Programmabeleid bepalend orgaan van Haarlem 105 RTV. De gemeenteraad dient hiervoor 
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een oordeel te geven over de samenstelling van het Programmabeleid bepalend orgaan en de 

representativiteit hiervan. De raad bepaalt daarbij of de belangrijkste in de gemeente 

voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen zijn 

vertegenwoordigd. 

 

Het Programmabeleid bepalend orgaan bestaat uit de volgende personen: 

 

Naam Stroming Functie 

Adriaan Helmig Cultuur en kunst 

Notaris te Haarlem met bestuursfuncties bij diverse 

culturele instellingen 

voorzitter 

Arjen Overbeek Etnische en culturele minderheden  

Stichting Multiplex/ Houtfestival 

secretaris 

Henk Uildriks Sport en Recreatie 

Directeur Sportservice Nederland 

lid 

Rosalie Smit Werkgevers 

Werkgeversvereniging MKB Haarlem 

lid 

Hugo Essenboom Onderwijs en educatie 

Stichting Meetingz Unlimited 

lid 

Tom de Haan Godsdienstige en geestelijke stroming 

Predikant Protestantse gemeente Haarlem 

lid 

Roland van Wijk Persoonlijke titel  

Advocaat woonachtig in Heemstede 

lid 

 

Het laatste lid, Roland van Wijk is met het oog op de samenwerking met de gemeente 

Heemstede door het bestuur gevraagd op persoonlijke titel toe te treden. Het Commissariaat 

voor de Media benoemt de etnische en culturele minderheden als verplichte stroming. Die 

stroming heeft Haarlem 105 RTV binnen haar Programmabeleid bepalend orgaan geborgd. 

Alle vertegenwoordigers zijn zich bewust van hun taak en verantwoordelijkheid.  

De taken van het Programmabeleid bepalend orgaan zijn: 

 Het met uitzondering van ieder ander orgaan vaststellen van het media-aanbodbeleid. 

 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 gerealiseerde 

programmabeleid. 

 

Stichting Lokale Omroep Haarlem voldoet aan alle door de Mediawet gestelde voorwaarden. 

 

Het Commissariaat voor de Media verzoekt een gezamenlijk positief advies van de betrokken 

gemeenten als de toewijzing van zendtijd een lokale omroep betreft wiens programma 

bestemd is voor meer dan één gemeente. 

 

De gemeente Heemstede gaat (rechtstreeks) € 10.000 bijdragen aan de Stichting Lokale 

Omroep Haarlem. De gemeente Haarlem draagt volgens de bekostigingsrichtlijnen van het 

Rijk € 98.343,81 bij aan Haarlem 105 RTV (deze bijdrage is gebaseerd op aantal 

woonruimten maal € 1,29 plus indexering). Met de toekenning van deze bijdrage is het eerder 

bestaande verschil van inzicht over de gemeentelijke bijdrage opgelost.  
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Het besluit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Haarlem. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Er zijn geen kanttekeningen bij dit besluit. 

 

6. Uitvoering 

Zodra het Commissariaat voor de Media het besluit ten aanzien van de zendtijdmachtiging 

heeft toegezonden, zal de gemeenteraad hiervan een afschrift ontvangen. 

 

7. Bijlagen 

Geen.  

  

 

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: 

 Positief te adviseren over het verzoek van het Commissariaat voor de Media of de 

Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) voldoet aan de eisen die de 

Mediawet stelt en als onderdeel daarvan een representativiteitsverklaring af te geven 

over het Programmabeleid bepalend orgaan van Haarlem 105 RTV. 

 Met het besluit tot uitdrukking te brengen dat de gemeenteraad zich bewust is van de 

gecombineerde functie van de lokale omroep voor Haarlem en Heemstede. 

 

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

 

De griffier    De voorzitter 

 


