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Geadviseerd besluit
1. Het Commissariaat voor de Media te adviseren Radio Omroep Stichting Albrandswaard aan te
wijzen als lokale publieke media-instelling voor Albrandswaard voor de komende 5 jaar.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Bij wet is geregeld dat één lokale publieke media-instelling per gemeente kan worden aangewezen
voor een termijn van vijf jaar. De media instelling moet hiervoor een verzoek indienen bij het
commissariaat voor de media. De lokaal gebonden media-instelling wordt geacht lokaal gebonden
informatie te verschaffen en te fungeren als communicatiemogelijkheid voor de gemeenschap. De
instelling dient representatief te zijn voor de gehele gemeenschap.
Het commissariaat voor de media vraagt de gemeente advies uit te brengen over de vraag of de
instelling voldoet aan de eisen die de mediawet stelt:
 Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
 Statuten waaruit blijkt dat zij zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen, het op lokaal
niveau uitvoeren van de publieke media opdracht;
 Heeft een orgaan dat het beleid voor het media aanbod bepaalt (programma bepalend
orgaan);
 Dit orgaan moet representatief zijn voor de belangrijkste lokale maatschappelijke, culturele,
godsdienstige of geestelijke stromingen.
De eerste 3 punten zijn al beoordeeld door het commissariaat voor de media. De kern van de
gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of het orgaan van de media-instelling dat het media
aanbod bepaalt een zodanige samenstelling heeft dat het representatief is voor de belangrijkste in de
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
Radio Omroep Stichting Albrandswaard (ROSA) heeft op 25 maart 2020 een verzoek tot verlenging
ingediend bij het Commissariaat voor de Media.
Beoogd effect
Het aanwijzen van een lokale media-instelling voor de komende vijf jaar die voldoet aan de eisen die
de mediawet stelt.
Argumenten
1.1 Radio Omroep Stichting Albrandswaard voldoet volgens de ingeleverde gegevens aan de eisen
die de mediawet stelt.
 ROSA is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid.
 Zij heeft een programma-aanbod dat representatief is voor de gehele lokale gemeenschap
van Albrandswaard;
 Ook heeft zij een programmabepalend orgaan (PBO) die het programmabeleid bepaalt;
 Haar PBO heeft een samenstelling die representatief is voor belangrijke maatschappelijke,
culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De PBO van Radio Omroep Stichting
Albrandswaard voldoet aan de eisen die de mediawet stelt en zijn representatief.
1.2 Radio Omroep Stichting Albrandswaard heeft de afgelopen jaren bewezen een goede invulling te
geven aan hun opdracht als lokale media-instelling.
Overleg gevoerd met
Het Commissariaat voor de Media
Kanttekeningen
Het Commissariaat voor de Media heeft bevestigd dat zij één aanvraag hebben gekregen voor de
gemeente Albrandswaard.

2/3

Uitvoering/vervolgstappen
Na het raadsbesluit zal het advies van de gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media
worden gestuurd. Het Commissariaat voor de Media zal uiteindelijk de zendertoewijzing doen.
Financiën
De gemeente verstrekt jaarlijks een normvergoeding van ca. € 1,30 per woning.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Na het raadbesluit neemt het Commissariaat voor de Media een beslissing met betrekking tot de
aanwijzing van de lokale publieke media-instelling in Albrandswaard. Het besluit wordt vervolgens met
Radio Omroep Stichting Albrandswaard en met de gemeente gedeeld.

Bijlagen
1. Brief Commissariaat Verzoek advies gemeente Albrandswaard__849834 (002).pdf
2. Concept raadsbesluit aanwijzing lokale publieke media-instelling.docx
3. Aanvraag nieuwe zendmachtiging Albrandswaard.pdf
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