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Onderwerp:  Advies uitbrengen over verlenging zendmachtiging Lokale Omroep Stichting (LOS) 

Den Helder 

 

Gevraagd besluit: 

 

1. Vast te stellen dat de Lokale Omroep Stichting Den Helder voldoet aan de eisen van de mediawet 2008; 

2. Het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen deze vaststelling, in de vorm van een 

advies, te communiceren aan het Commissariaat voor de Media.  

 

Publiekssamenvatting 

Bij besluit van 23 april 2013 heeft het Commissariaat voor de Media de Lokale Omroep Stichting (LOS) Den 

Helder aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Den Helder. Deze aanwijzing is 

ingegaan op 11 juni 2013 en eindigt op 10 juni 2018.  De LOS heeft het Commissariaat laten weten dat zij in 

aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een aansluitende periode. 

Alvorens het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van 

de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen 

die deze wet stelt. Het college stelt de raad voor om aan te geven dat de LOS voldoet aan de eisen uit de 

mediawet 2008.  

 

Inleiding 

In juni 2018 verloopt de aanwijzing van de Lokale Omroep Stichting (LOS) Den Helder als lokale publieke 

media-instelling voor de gemeente Den Helder. De LOS heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) laten 

weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een 

aansluitende periode. De gemeenteraad dient aan het CvdM te laten weten of de LOS aan de eisen van de 

mediawet voldoet (zoals benoemd in artikel 2.61 – tweede lid). De publieke mediadienst dient aan de volgende 

voorwaarden te voldoen:  

 
a. het dient een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid te zijn;  

 
b. het dient 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 de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een 
gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle 
activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;  
 
c. het dient volgens de statuten een orgaan te 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.  

 

Uit de aanvraag van de LOS voor de aanwijzing lokale publieke media-instelling blijkt dat de LOS aan deze 

specifieke eisen voldoet. Middels dit raadsvoorstel wordt daarom voorgesteld om vast te stellen dat de Lokale 

Omroep Stichting (LOS) Den Helder voldoet aan de eisen van de mediawet 2008 en dat dit gecommuniceerd 

kan worden naar het CvdM.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een lokaal toereikend lokaal media aanbod voor de gemeente Den Helder.  

 

Kader 

Brief van Commissariaat voor de Media (inclusief het verzoek van de LOS voor een nieuwe aanwijzing) 

Mediawet 2008  

 

http://maxius.nl/mediawet-2008/artikel2.61/lid2/onderdeela
http://maxius.nl/mediawet-2008/artikel2.61/lid2/onderdeelb
http://maxius.nl/mediawet-2008/artikel2.61/lid2/onderdeelc
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Argumenten 

De LOS voldoet aan de specifieke eisen uit de mediawet: 

 
a. De LOS is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid. Een uittreksel  
van de inschrijving bij de kamer van koophandel is toegevoegd bij de aanvraag;  
 
b. Uit de statuten van de LOS blijkt dat de LOS zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stelt op lokaal 
niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door het verzorgen van een media-aanbod dat gericht is 
op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in Den Helder leven en door het verrichten van 
alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen. Dit blijkt onder meer uit de 
volgende doelen die de LOS in artikel 3 van haar statuten wordt benoemd: 
 

- het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Den Helder 
- het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-

aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente 
waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om 
daarmee een publieke taak te vervullen;  

- het verzorgen en het doen verspreiden van radio-en TV programma's via diverse media die in het 
bijzonder betrekking hebben op de gemeente, dan wel in belangrijke mate van betekenis kunnen 
zijn voor de gemeente;  

- door middel van diverse media voorzien in de behoefte aan informatie, voorlichting en ontspanning 
op maatschappelijk, politiek, cultureel en sociaal gebied, zodanig dat de stichting geacht kan  
worden een instelling van algemeen nut te zijn;  

- in haar programmabeleid evenwichtig, veelzijdig en onpartijdig te zijn.  
 

c. In het programmabeleid bepalende orgaan (PBO) van de LOS zijn zetels gereserveerd voor de 
belangrijkste in de mediawet genoemde en in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen. De meeste zetels zijn ook daadwerkelijk bezet. Er staat één 
vacature open.   
 

Verder zijn er bij het CvdM geen andere aanvragen tot toekenning van een zendmachtiging van andere 

omroeporganisaties dan de LOS ontvangen of bekend.  

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum omdat het de uitvoering van besluiten van 

hogere bestuursorganen (zijnde de regering) betreft waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is op dit onderwerp niet van toepassing.  

 

Financiële consequenties 

Geen.  

 

Communicatie 

Geen persbericht.  

 

Realisatie 

Na besluitvorming zal het college het Commissariaat voor de Media informeren.  

 

 

 

Den Helder, 12 december 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 

http://maxius.nl/mediawet-2008/artikel2.61/lid2/onderdeela
http://maxius.nl/mediawet-2008/artikel2.61/lid2/onderdeelb
http://maxius.nl/mediawet-2008/artikel2.61/lid2/onderdeelc

