
B&W-besluit:

1. Het college stelt voor om de reserve kandidaat, Dim Langman, te benoemen tot lid van de
Programmaraad Haarlem

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.

3. De betrokkene ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de Commissie Ontwikkeling hierover
een advies heeft uitgebracht.
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Onderwerp
Invulling een tussentijdse vacature Programmaraad Haarlem

B & W-vergadering van 12 februari
2008

Bestuurlijke context

De Programmaraad Haarlem bestaat uit negen leden, allen inwoners van de gemeente Haarlem en
adviseert de kabelexploitant over het basispakket radio en televisie.
De huidige leden van de Programmaraad zijn benoemd tot 1 januari 2012.
Eind januari 2008 heeft een lid van de Programmaraad Haarlem het lidmaatschap opgezegd.
Een reservekandidaat is reeds aangewezen eind december 2007.

Het College stelt voor:
- deze reservekandidaat dhr. Dim Langman te benoemen voor de resterende periode tot

1 januari 2012.

In bijlage B is de c.v. van de kandidaat opgenomen.



BIJLAGE A

Wat doet de programmaraad?
In de openbare vergaderingen van de programmaraad worden de adviezen aan de kabelexploitant
voorbereid. Elk jaar wordt een advies uitgebracht over het televisiebasispakket en het radio-
basispakket. De raad draagt zorg voor een pluriforme samenstelling van het basispakket, rekening
houdend met de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
behoeften.

Samenstelling

Voorzitter : dhr. Filip Joele - 28 jaar - media-adviseur
Secretaris : dhr. Kees Postema - 44 jaar - zelfstandig ondernemer
Penningmeester : mw. Nathalie Tromp - 37 jaar - projectmanager
Leden : dhr. Jan van Os - 70 jaar - oud raadslid

mw. Annemarie Satink - 47 jaar - communicatie-adviseur
dhr. Wouter Gillissen - 23 jaar - student
dhr. Jan Oldenburger - 51 jaar - directeur reclamebureau
mw. Antonia vHaaster-Dimitrova - 50 jaar - consultant

-



Onderwerp: Invulling een tussentijdse vacature Programmaraad Haarlem

De Programmaraad Haarlem bestaat uit negen leden, allen inwoners van de
gemeente Haarlem en adviseert de kabelexploitant over het basispakket radio en
televisie.
De huidige leden van de Programmaraad zijn benoemd tot 1 januari 2012

Gezien de Verordening Programmaraad Kabel Haarlem (1999) art. 6, lid 1
is de zittingsperiode vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

Communicatie

De betrokkene ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Planning

Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie
Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.

Wij stellen de raad voor:

1. De reserve kandidaat dhr. Dim Langman te benoemen tot lid van de
Programmaraad Haarlem voor de periode tot 2012.

De secretaris De burgemeester

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
(in te vullen door auteur)
(in te vullen door auteur)
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Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

de gemeenteraad de reserve kandidaat (dhr. Dim Langman) te benoemen tot lid van
de Programmaraad Haarlem.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


