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1. Inleiding 
 
Overeenkomstig de Mediawet adviseert de gemeenteraad éénmaal in de vijf jaar het 
Commissariaat voor de Media over de aanwijzing van lokale instellingen als publieke media-
instellingen. In Haarlem is de lokale omroep de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 
105 RTV). Conform het positieve advies van de toenmalige gemeenteraad heeft het 
Commissariaat in 2008 aan Haarlem 105 RTV voor vijf jaar zendtijd toegewezen in de 
gemeente Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze toewijzing eindigt in 2013. 
De lokale omroep heeft laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als 
lokale publieke media-instelling in een aansluitende periode. Het commissariaat verzoekt de 
gemeenteraden van Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk advies uit te 
brengen.  
 
2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 

 Positief te adviseren op 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 Programmabepalend orgaan (pbo) van Haarlem 105 RTV.  

 Met dit besluit tot uitdrukking te brengen dat de gemeenteraad zich bewust is van de 
gecombineerde functie van de lokale omroep voor Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude  
 

3. Beoogd resultaat 
 
Het gemeentebestuur hecht er waarde aan dat het er een lokale publieke omroep actief is in de 
gemeente Haarlem die voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt en dus oa een representatief 
programmabeleidbepalend orgaan heeft.  
 
4. Argumenten 
 
Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking aanstellingen 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 publiek 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.  
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De Haarlemse gemeenteraad heeft in december 2012 in haar besluit reeds een positief advies 
gegeven. (zie Raadsnota lokale omroep in Haarlem 2013-2018 (2012/393250) en daarmee 
uitgesproken dat Haarlem 105 RTV aan de bovenstaande punten A en B uit de Mediawet 
voldoet. Aspect  C uit de Mediawet behelst het afgeven van een representativiteitsverklaring 
over het Programmabeleidbepalend Orgaan (pbo) van Haarlem 105. De gemeenteraad dient 
hiervoor een oordeel te geven over de samenstelling van het pbo en de representativiteit 
hiervan, waarbij hij bepaalt of de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen zijn vertegenwoordigd.  
 
De samenstelling van het pbo en de hierin opgegeven stromingen en de vertegenwoordigers 
daarvan zijn kritisch bekeken en representatief beoordeeld. Het pbo dient uit minimaal 5 
leden te bestaan. Het pbo van Haarlem 105 RTV vertegenwoordigt  op dit moment 6 
stromingen; maatschappelijke zorg en welzijn, cultuur en kunst, kerkgenootschappen, 
werkgevers, sport en recreatie en etnische en culturele minderheden. (zie bijlage) . De 
gekozen vertegenwoordigers zijn zich bewust van hun taak en verantwoordelijkheid.  
Het Commissariaat voor de Media benoemt de ethnische en culturele minderheden als 
verplichte stroming. Die stroming heeft Haarlem 105 RTV goed binnen haar pbo geborgd.  
 
Daarmee voldoet Haarlem 105 RTV aan alle door de Mediawet gestelde voorwaarden.  
 
Een verzoek van het Commissariaat is dat voor de toewijzing van zendtijd aan de lokale 
omroep wiens programma bestemd is voor meer dan één gemeente, een gezamenlijk positief 
advies van de betrokken gemeente nodig is. De Haarlemse gemeenteraad geeft er rekenschap 
van dat Haarlem 105 RTV een omroepinstelling is die programma’s verzorgt ten behoeve van 
meerdere gemeenten.  
 
Het besluit heeft geen financiële gevolgen.  
 
5. Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen bij dit besluit.  
 
6. Uitvoering 
Zodra wij van het Commissariaat voor de media het besluit ten aanzien van de 
zendtijdmachtiging hebben ontvangen, zal de raad hiervan een afschrift ontvangen.  
 
7. Bijlagen 
Overzicht van de leden van het programmabeleidsbepalend orgaan (pbo)  
 
 
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 op 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 Programmabepalend orgaan (pbo) van Haarlem 105 RTV.  

 Met dit besluit tot uitdrukking te brengen dat de gemeenteraad zich bewust is van de 
gecombineerde functie van de lokale omroep voor Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude.  
 

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

 



PBO Haarlem105 RTV
naam persoon naam instelling

Maatschappelijke zorg en welzijn Arjen Overbeek o.a. bestuur Bosselaarfonds

Cultuur en kunst Adriaan Helmig bestuur Philharmonie Haarlem

Kerkgenootschappen Ton van Dijk Interim directeur IKON

Werkgevers Rosalie Smit MKB Haarlem

Sport en recreatie Henk Uildriks Sport Service Noord-Holland

Etnische en culturele minderheden Hugo Essenboom Meetingz!
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