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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
107775 

Raadsvoorstel: 
109811 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Rob van der Stoel 15-12-2011 

16:44:22 
 
Onderwerp 
Benoeming nieuwe leden programmaraad 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. Dhr. W.F. Riegman te benoemen als lid van de programmaraad Albrandswaard;  
2. Mw B.C.J. Huigen-du Mortier te benoemen als lid van de programmaraad Albrandswaard;  
3. Mw H.J. Ketting van Vugt te benoemen als lid van de programmaraad Albrandswaard; 
2. Dhr. L. v.d. Meer te herbenoemen als lid van de programmaraad Albrandswaard. 
 
Samenvatting: 
De programmaraad zou volgens de mediawet moeten bestaan uit minimaal 7 leden. Mede door het 
overlijden van de voorzitter zijn er op dit moment te weinig leden. Vanuit de programmaraad zijn 3 
nieuwe leden voorgedragen en is voorgesteld 1 lid te herbenoemen voor een periode van 4 jaar. Met 
deze 3 nieuwe leden en de herbenoeming wordt voldaan aan het vereiste aantal. 
 
Proces: 
De programmaraad heeft 3 nieuwe leden voorgedragen voor de programmaraad. Tevens is 
voorgesteld 1 lid te herbenoemen. Op grond van de Verordening Programmaraad Albrandswaard 
benoemt de gemeenteraad de leden. 
 
Doel: 
Een programmaraad met voldoende bezetting, deskundigheid en representativiteit.  
 
Betrokken belangen: 
In de Mediawet is vastgelegd dat iedereen met een abonnement op de kabel een wettelijk 
minimumpakket krijgt aangeboden. Nederland 1, 2 en 3, Radio 1 tot en met 5 en de regionale en 
lokale programma's van het gebied waar het omroepnetwerk zich bevindt, zijn verplicht in dit 
basispakket opgenomen. Ook de televisieprogramma's en twee radioprogramma's van de 
Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst horen bij het verplichte aanbod van 
zogenaamde must carry programma's. Voor de overige programma's in het wettelijk minimumpakket 
wordt de kabelexploitant geadviseerd door de programmaraad. De kabelaar is in principe verplicht om 
het advies van de raad uit te voeren en kan alleen om zwaarwichtige redenen van het advies afwijken. 
Op verzoek van de kabelexploitant kan de programmaraad ook adviseren over de overige 
programma's die in het standaardpakket worden uitgezonden. Het totale standaardpakket aan 
programma's bestaat meestal uit meer dan 30 televisie- en meer dan 40 radioprogramma's.  
Programmaraden zijn onafhankelijke adviesorganen die worden benoemd door de gemeenteraad. De 
raad treedt op als consumentvertegenwoordiging voor de kijkers en luisteraars in een bepaald gebied 
en adviseert de kabelexploitant over de programma's die in het wettelijk minimumpakket worden 
opgenomen. De taak van de programmaraad is ervoor te zorgen dat er een pluriform aanbod aan 
televisie- en radiozenders op de kabel wordt doorgegeven. Dat wil zeggen dat er een goede mix is 
tussen publieke en commerciële zenders en dat er programma's zijn opgenomen voor alle leeftijds- en 
doelgroepen. 
 
Toekomst 
De mogelijkheid bestaat dat in 2012 de programmaraden verdwijnen. Zodra hier meer duidelijkheid 
over is zullen college en raad hierover worden geinformeerd. 
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Belangenafweging: 
De programmaraad dient op dit moment uit minimaal 7 personen te bestaan. Invulling van de 
vacatures betekent een versterking van de deskundigheid van de programmaraad als geheel en een 
nadere invulling van de representativiteit van de raad. Als besloten wordt dat de programmaraden 
verdwijnen zal uw raad hierover worden geinformeerd. 
 
Scenario's: 
1. Kandidaten benoemen en/of herbenoemen.  
2. Kandidaten niet benoemen en/of herbenoemen. Het gevolg hiervan is onvoldoende bezetting. De 
programmaraad zal dan op zoek (moeten) gaan naar nieuwe kandidaten. 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
Scenario 1 zodat er voldoende bezetting en deskundigheid is. 
 
Communicatie: 
De te (her)benoemen kandidaten en de programmaraad zullen op de hoogte worden gebracht van uw 
besluit. 
 
Kosten: 
De Programmaraad komt gemiddeld 4 maal per jaar bij elkaar. De leden ontvangen een 
presentiegeldvergoeding. Deze zijn in de begroting voorzien. 
 
Bijlagen: 

  107783: Verordening programmaraad Albrandswaard  
  107784: Verordening programmaraad Albrandswaard 1  
  107870: benoeming programmaraad Albrandswaard dhr. Riegman  
  107871: benoeming programmaraad Albrandswaard mw Ketting van Vugt  
  107872: benoeming programmaraad Albrandswaard mw Huijgen de Mortier  
  107873: herbenoeming programmaraad Albrandswaard dhr. van der Meer  
 

 
Poortugaal, 10 januari 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,         De burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats          Mr. Harald M. Bergmann 
 


