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Het college stelt de raad voor: 

 
1. De heren H.M. Schoonewelle en C. van Estrik vanaf 1 januari 2013 te benoemen als 

lid van de Programmaraad voor een periode van 2 jaar. 
2. De betrokkenen daags na de besluitvorming schriftelijk op de hoogte te stellen van 

dit besluit. 
3. Het besluit ter informatie toe te zenden aan de Commissie Ontwikkeling 
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DOEL: Besluiten 
 
De Raad heeft de bevoegdheid om de leden van de Programmaraad Haarlem te benoemen.  
In dit raadsvoorstel stelt het college de raad voor om de heren H.M. Schoonewelle en C. van Esterik vanaf 
2013 voor twee jaar te benoemen als lid van de Programmaraad. Het college maakt hierbij gebruik van haar 
uitvoerende bevoegdheid op basis van de Verordening Programmaraad kabel Haarlem (1999). 
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Onderwerp: Invulling vacatures Programmaraad Haarlem 2013 
Reg. Nummer: 2012/417554 
 
1. Inleiding 
De Programmaraad bestaat uit negen leden, allen inwoners van Haarlem, die de 
kabelexploitant adviseert over het basispakket radio en televisie. Dit jaar hebben twee 
leden afscheid genomen omdat hun maximale benoemingstermijn erop zat. Op de 
vacatures die zo ontstonden hebben zich twee nieuwe kandidaten aangediend: de heer 
H.M. Schoonewelle en de heer C. van Esterik, beiden woonachtig in Haarlem.  
Zij hebben zich gepresenteerd aan de leden van de programmaraad en de ambtelijk 
secretaris. De programmaraad, ondersteund door de ambtelijk secretaris, hebben zich 
met unanieme stemming uitgesproken voor de voordracht van deze kandidaten als 
nieuwe leden van de Programmaraad. 
 
2. Besluitpunten gemeenteraad. 
Het college stelt de raad voor: 

1. De heren H.M. Schoonewelle en C. van Estrik vanaf 1 januari 2013 te benoemen 
als lid van de Programmaraad voor een periode van 2 jaar. 

2. De betrokkenen daags na de besluitvorming schriftelijk op de hoogte te stellen 
van dit besluit. 

3. Het besluit ter informatie toe te zenden aan de Commissie Ontwikkeling 
 

3. Beoogde doelen / resultaten 
Met de benoeming van de heren Schoonewelle en van Esterik komt de Programmaraad op 
de gewenste sterkte van 9 leden. Dit biedt de Programmaraad de mogelijkheid om de 
kabelexploitant een goed onderbouwd radio- en televisieadvies te geven  dankzij de brede 
deskundigheid binnen de Programmaraad (samenstelling Programmaraad zie bijlage). 
 
4. Argumenten 
De benoeming van de leden van de Programmaraad is de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Momenteel ligt er een wijzigingsvoorstel voor de mediawet 2008 in de 
Tweede Kamer. Hierin is voorzien in de opheffing van de Programmaraden in het land. 
Dit laat onverlet dat de programmaraden, tot dat de besluitvorming is afgerond, nog 
steeds hun adviesrol dienen te vervullen.  
 
5. Kanttekeningen  Geen. 
 
6. Uitvoering 
De heren Schoonewelle en van Esterik ontvangen na de besluitvorming van de Raad een 
bericht dat zij zijn benoemd in hun functie als lid van de Programmaraad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsbesluit 
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7. Bijlagen 

A. De cv’s van de voorgedragen Programmaleden op grond van 
privacyoverwegingen ter inzage beschikbaar (geheimhouding opgelegd ex 
artikel 55 gemeentewet). 

B. De samenstelling van de huidige Programmaraad. 
 
 
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 heren H.M. Schoonewelle en C. van Esterik  vanaf 1 januari 2013 te benoemen als lid 
van de Programmaraad voor een periode van 2 jaar.  
 
 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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