
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 8 februari 2010 

Aanwezig Mevrouw J.E. de Leeuwe (voorzitter); 
De heer J.C.M. Hagenaars (griffier a.i.); 
De heer H. Linssen(CDA); 
De heer N.P. van Engeledorp Gastelaars(CU/SGP); 
Mevrouw M. Rombout(EVA); 
De heer L. Zevenbergen(VVD); 
De heer H. Duurkoop(PvdA); 
Mevrouw V.H. Spruit (wethouder); 
De heer Jongerius (presentator radio Hoogvliet). 

Ons kenmerk Toewijzing Radiofrequentie President/Hoogvliet  
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Toewijzing Radiofrequentie President/Hoogvliet 
Mevrouw Rombout vraagt zich af wanneer de aanvraag van de radio is binnengekomen.  
De heer van Engeledorp Gastelaars geeft aan dat zijn fractie blij is met het initiatief. Hij zou graag 
willen weten of, nadat dit onderwerp op de hamerstukkenlijst komt te staan van 22 februari. Er snel 
mee begonnen kan worden.  
De heer Linssen vraagt zich af wanneer deze frequentie voor de mensen hoorbaar is.  
De heer Duurkoop geeft aan dat er al wat concurrentie speelt. Hij vindt dat het geen kwaad kan als er 
nog een radiostation bij komt. In het stuk mist hij de paragraaf communicatie.  
De heer Zevenberg geeft dat hij het eens is met het stuk.  
Mevrouw Spruit geeft aan dat de aanvraag binnen is gekomen via de programmaraad op 1 
november. Zij geeft aan dat wanneer er afgesproken wordt dat de raad de frequentie formeel 
beschikbaar zal stellen radiostation voorbereidingen kan gaan treffen. Zij geeft aan dat er zo snel 
mogelijk contact op genomen wordt om het een en ander te regelen. De paragraaf communicatie. Zij 
geeft aan dat zij zal navragen wie de communicatie richting luisteraars verzorgt.  
De heer Duurkoop vindt dat dat in het voorstel erbij had moeten staan. 
Mevrouw Spruit geeft aan dat zij het eens is met de heer Duurkoop. Zij geeft aan dat zij nog hierop 
antwoord zal geven.  
De voorzitter concludeert dat er 2 toezeggingen worden gedaan. 1ste dat het snel kan. De vraag is 
alleen hoe snel. 2de dat er onderzoek gedaan wordt naar de communicatie. De voorzitter vraagt zich 
af op welke termijn dat is.  
Mevrouw Spruit geeft aan dat er de volgende werkdag contact opgenomen wordt met radio 
Hoogvliet. Hoeveel tijd radio Hoogvliet nodig heeft om het technische mogelijk te maken kan zij niet 
beoordelen. Zij zal na kijken wie ervoor de communicatie zorgt.  
De heer Jongerius geeft aan dat hij presentator is bij radio Hoogvliet. Hij dankt de raad voor de 
unaniem beslissing. 
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De voorzitter concludeert dat dit onderwerp op de hamerstukkenlijst komt te staan van 22 februari 
2010. Zij geeft aan dat naar verwachting het radiostation te beluisteren is vanaf 15 februari.   
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezig sluit de vergadering. 


