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Kernboodschap Per 25 november 2019 verloopt de aanwijzing lokale publieke media-instelling 
voor Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem105 RTV). Stichting Lokale 
Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) heeft bij het Commissariaat voor de Media 
een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor gemeente 
Haarlem en Heemstede voor de opvolgende periode ingediend. Voordat het 
Commissariaat voor de Media een beslissing neemt op de aanvraag, dient de 
gemeenteraad te adviseren over de vraag of Stichting Lokale Omroep Haarlem 
(Haarlem105 RTV) voldoet aan de eisen van de Mediawet. 

De Haarlemse gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te 

brengen en de zendtijdvergunning voor de gemeente Haarlem voor een periode 

van vijf jaar toe te kennen aan de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem105 

RTV). De raad voor Heemstede is voornemens een positief advies te geven. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

Relevante eerdere 

besluiten 

2013/276050 Toewijzing zendtijd lokale omroep, zoals besproken in de raad van 

30 oktober 2014.  

Besluit College 

d.d. 8 oktober 2019 

Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

mailto:cmroest@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014216991-2-Raadsstuk-Toewijzing-zendtijd-Stichting-Lokale-Omroep-Haarlem-2.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

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 griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding 
Per 25 november 2019 verloopt de aanwijzing lokale publieke media-instelling voor Stichting Lokale 
Omroep Haarlem (Haarlem105 RTV). Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) heeft bij 
het Commissariaat voor de Media een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling 
voor gemeente Haarlem en Heemstede voor de opvolgende periode ingediend. Voordat het 
Commissariaat voor de Media een beslissing neemt op de aanvraag, dient de gemeenteraad te 
adviseren over de vraag of Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem105 RTV) voldoet aan de eisen 
van de Mediawet. 

De Haarlemse gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te brengen en de 

zendtijdvergunning voor de gemeente Haarlem voor een periode van vijf jaar toe te kennen aan de 

Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem105 RTV). De raad van Heemstede is voornemens een 

positief advies te geven. 

 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 
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. 

 
 

3. Beoogd resultaat 

Het gemeentebestuur hecht er waarde aan dat er een lokale publieke omroep - met een 

representatief programmabeleidbepalend orgaan (PBO) - actief is in de gemeente Haarlem die 

voldoet aan de eisen van de Mediawet. 

 

 

4. Argumenten 

4.1 Haarlem 105 RTV voldoet aan de eisen die gelden voor de aanwijzing als lokale publieke media-

instelling.  

 
Op grond van de Mediawet dient het advies van de gemeenteraad zich te richten op een 
toets van 3 eisen die in artikel 2.61, lid 2 van de Mediawet staan: 
 
a) Is Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) een rechtspersoon naar Nederlands recht 
met volledige rechtsbevoegdheid? 
 
b) Stelt Stichting Lokale Omroep Haarlem (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? 
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c) Heeft Stichting Lokale Omroep Haarlem (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 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. 
 
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. Aan deze eis wordt dan ook 
voldaan zoals blijkt uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel. 
 
b) De stichting heeft zich ten doel gesteld om media-aanbod te verzorgen voor o.a. de gemeenten 
Haarlem en Heemstede. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij behoefte in de samenleving 
De stichting heeft zich ten doel gesteld om media-aanbod te verzorgen voor o.a. de gemeenten 
Haarlem en Heemstede. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij behoefte in de samenleving. 
 
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) De stichting heeft een Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) dat representatief is voor de 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in Haarlem 
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 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 
gerealiseerd programmabeleid. 
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De in artikel 2.61, tweede lid aanhef en onder c, van de Mediawet genoemde hoofdstromingen 
kunnen worden onderverdeeld in meer concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen 
een gemeente. Er dienen minimaal vijf leden door het bestuur te worden benoemd. Zij dienen 
representatief te zijn voor de in de gemeente Haarlem voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen. De Haarlemse PBO-leden vertegenwoordigen de volgende 
sectoren: 
 
Mevrouw Anita Kwakman/ Maatschappelijke zorg en Welzijn/Heemstede = voorzitter 
Mevrouw Karlijn van Oirschot/Cultuur en kunst/Haarlem 
De heer Tom de Haan/Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag/Haarlem 
De heer Rob Wieleman/Werkgevers & Etnische en culturele minderheden/Haarlem 
De heer Hugo Essenboom/Onderwijs en educatie/Haarlem 
De heer Jeroen Bovelander/Sport en recreatie/Haarlem 
 
Het PBO staat vermeld op de website van Stichting Lokale Omroep Haarlem en is openbaar 
toegankelijke informatie. 
 
  

5. Risico’s en kanttekeningen 

Er zijn geen kanttekeningen bij dit besluit. 

 

 

6. Uitvoering 

Het Commissariaat voor de Media ontvangt een getekend besluit (inclusief het raadsvoorstel en de 

notulen van de raadsvergadering) van het advies over de aanwijzing. Het Commissariaat voor de 

Media heeft gevraagd uiterlijk 30 september 2019 het advies te ontvangen. De inmiddels gewijzigde 

planning hieromtrent is afgestemd met het Commissariaat voor de Media. 

Het Commissariaat voor de Media neemt naar aanleiding van het advies een besluit over de 

toewijzing van de zendmachtiging. De raad zal hier een afschrift van ontvangen. 

 

De gemeente heeft een bekostigingsplicht voor de lokale omroep. Op basis van hiervan wordt 

jaarlijks subsidie verstrekt (subsidie 2019 Stichting Lokale Omroep Haarlem is €104.863). De subsidie 

is opgenomen in de begroting. 

 

 

7. Bijlagen 

1. Brief 19 mei 2019 – Commissariaat voor de Media – Advies aanwijzing lokale publieke media-

instelling 

2. SLOH – statuten  

 

 

 


