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Registratienummer: 
 

RVO11.0141 Portefeuillehouder: W. Turnhout-van den Bosch 

Van afdeling: Onderwijs, Welzijn en Sport Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Statuten Regionale Programmaraad Noord – 
Holland  Curriculum Vitae mevrouw L. de Jong 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

drs.C. Kooy 
(0223) 67 8429 
c.kooy@denhelder.nl 

Onderwerp:  Samenwerking programmaraden 

 
Gevraagd besluit: 
 
1. ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.15 Mediawet 2008 te besluiten om aan te sluiten bij de nieuw 
opgerichte vereniging Regionale Programmaraad Noord-Holland en akkoord te gaan met de bij notariële akte 
van 11 juni 2010 verleden statuten van de vereniging Regionale Programmaraad Noord-Holland;  
 
2. akkoord te gaan met de benoeming van de heer J. Kooy (Sint Maartensbrug) en mevrouw L. de Jong (Den 
Helder) tot de twee leden uit de subregio Noordkop van de vereniging Regionale Programmaraad Noord-
Holland; 
 
3. de bevoegdheid tot benoeming van leden van de programmaraad als bedoeld in artikel 6.16 van de Mediawet 
2008, artikel 6 van de verenigingsstatuten en artikel 3 van het door de vereniging op 12 december 2010 nader 
vastgestelde Huishoudelijk Reglement krachtens artikel 156 Gemeentewet te delegeren aan het college. 
 
 
 
Publiekssamenvatting 
Kabelexploitanten Casema, Multikabel en @Home hebben in 2008 de krachten gebundeld in een nieuw bedrijf 
Ziggo. Binnen het aldus tot stand gekomen landelijke verspreidingsgebied van Ziggo waren 28 
programmaraden actief. Deze 28 programmaraden zijn in 2010 gereduceerd tot 11 regionale programmaraden. 
De nieuw gevormde vereniging Regionale Programmaraad Noord-Holland (één van de 11 regionale 
programmaraden), waar gemeente Den Helder onderdeel van is, omvat 37 gemeenten en heeft circa 420.000 
aansluitingen.  
De Mediawet (artikel 6.15) schrijft voor dat de gemeenteraad een programmaraad instelt en de leden benoemt 
(artikel 6.16). In gebieden waar sprake is van een gekoppeld netwerk stellen de betrokken gemeenteraden één 
(regionale) programmaraad in. Op grond van dit artikel zijn de genoemde 37 gemeenten verplicht gezamenlijk 
tot één programmaraad te komen en daarvoor de leden te benoemen. De programmaraden binnen het door 
Ziggo aangewezen verspreidingsgebied Noord-Holland, hebben in overleg met de Vereniging Noordhollandse 
gemeenten, de statuten voor een dergelijke programmaraad opgesteld. Die statuten worden nu en zijn 
voorgelegd aan alle betrokken 37 gemeenten, waarbij de meeste gemeenten inmiddels hebben ingestemd met 
de oprichting van de programmaraad en de benoeming van de leden.  
 
Een programmaraad, is een door de gemeenteraden in het verspreidingsgebied van de aanbieder van het 
omroepnetwerk benoemde groep kabelabonnees, die kabelexploitant Ziggo adviseert over de samenstelling 
van het basispakket op de kabel. Dat basispakket is wettelijk bepaald en bestaat uit vijftien tv- en vijfentwintig 
radiozenders. Daarvan staan zeven tv- en negen radiozenders al vast. De raden moeten ervoor zorgen dat het 
kabelbedrijf met een juiste mix van de overige zenders een pluriform pakket op de kabel doorgeeft. 
De kabelexploitant mag dat advies naast zich neerleggen, maar moet daar dan wel heel goede redenen voor 
hebben. De programmaraad treedt op als consumentenvertegenwoordiging voor de kijkers en luisteraars van 
televisie en radio.  
 
Ziggo streeft ernaar om met alle 11 programmaraden in haar verspreidingsgebied volgens eenzelfde stramien 
te werken. Dit betekent dat de organisatie en werkwijze van de programmaraden uniform moet zijn. Het 
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secretariaat en de vergaderfaciliteiten van de programmaraden zijn gelijk getrokken. In verband met de nieuwe 
samenwerking met de vereniging Regionale Programmaraad Noord-Holland is Ziggo bereid voortaan een 
jaarlijkse bijdrage van € 5.000, - aan deze nieuwe programmaraad beschikbaar te stellen. De 37 gemeenten, 
waaronder de gemeente Den Helder, betalen gezamenlijk een bedrag van €10.000, -. Dit betekent omgeslagen 
naar het aantal bewoners, dat de gemeente Den Helder een bedrag van € 760, - per jaar betaalt aan de 
programmaraad. 
De Regionale Programmaraad Noord Holland bestaat uit 15 leden (zetels). Voor de benoeming van de leden is 
het verspreidingsgebied Noord-Holland onderverdeeld in 6 subregio’s. Samen met de gemeenten Wieringen, 
Wieringermeer, Schagen, Anna Paulowna en Zijpe vormt Den Helder de subregio Noordkop en deze subregio 
heeft het benoemingsrecht van 2 zetels. Deze zetels worden ingevuld door de heer J. Kooy ( Sint 
Maartensbrug) en door mevrouw L. de Jong ( Den Helder). De statuten van de nieuwe vereniging Regionale 
Programmaraad Noord Holland zijn op 11 juni 2010 notarieel vastgelegd. 
 
Inleiding 
Ziggo streeft ernaar om met alle regionale programmaraden volgens eenzelfde organisatiestramien, uniform en 
effectiever te gaan werken. Dit betekent dat de organisatie en werkwijze van de programmaraden uniform moet 
zijn. Het secretariaat en de vergaderfaciliteiten van de voormalige programmaraden waren afwijkend ingericht 
en zijn nu gelijk getrokken.  
Wegens onduidelijkheid over de bevoegdheden van college en raad aangaande het akkoord gaan met de 
statuten en leden benoeming van de programmaraad, heeft dit advies een langer traject doorgelopen dan 
gewenst. Er is tijdens het traject veel contact en overleg geweest met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en met het adviesorgaan kabelraden.nl. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De programmaraad treedt op als consumentenvertegenwoordiging voor de kijkers en luisteraars van televisie 
en radio. De programmaraad moet ervoor zorgen dat er voor elk wat wils op de kabel wordt doorgegeven. 
 
Kader 
Het instellen van de (regionale) programmaraad is een op grond van artikel 6.15 Mediawet 2008 op de 
gemeente rustende verplichting. Artikel 6.16 Mediawet 2008 kent de gemeenteraad het benoemingsrecht van 
de leden  van de programmaraad toe. 
De nieuwe vereniging Regionale Programmaraad Noord-Holland bestaat uit leden, die conform de Mediawet, 
benoemd zijn door de gemeenten. Jaarlijks legt de vereniging Regionale Programmaraad Noord-Holland 
verantwoording af aan de gemeenten voor wie zij de bevoegdheden van de Mediawet 2008 uitvoert door middel 
van een jaarrekening en jaarverslag. 
Na vier jaar worden de 2 leden van de subregio Noordkop wederom gekozen. De delegatie van de 
benoemingsbevoegdheid van deze leden aan het college, zorgt ervoor dat over vier jaar middels een 
collegeavies de leden benoemd worden. Zodoende hoeft de benoemingsprocedure niet via de gemeenteraad te 
lopen. 
 
Argumenten 
Akkoord gaan met de benoeming van de twee leden en de statuten, is conform hetgeen het overgrote deel van 
de 36 gemeenten in dit verzorgingsgebied al eerder hebben gedaan. 
Als de gemeente niet akkoord gaat met de leden worden ze niet benoemd. Dan moet de gemeenteraad op zoek 
naar andere leden of de benoeming overlaten aan andere gemeenteraden. De heer J. Kooy is door zijn eigen 
gemeente al benoemd en kan dus aanblijven. Mevrouw L. de Jong moet wel instemming van Den Helder 
hebben. Voor mevrouw L. de Jong zou dus de gemeenteraad Den Helder, of een andere gemeente uit het 
gebied, een vervanger moeten zoeken indien niet akkoord wordt gegaan met de benoeming. De kandidaat 
wordt voorgedragen, omdat mevrouw L. de Jong de afgelopen jaren een stevige cv en ervaring heeft 
opgebouwd in de voorloper van de Regionale Programmaraad Noord-Holland. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Voor de inwoners van Den Helder is de programmaraad onzichtbaar. Het draagvlak van de programmaraad zit 
niet in de zichtbaarheid van de organisatie, maar in het werk achter de schermen. De programmaraad zorgt 
ervoor dat televisie en radio voor alle inwoners van Den Helder herkenbaar zijn. 
 
Financiële consequenties 
De Mediawet 2008 heeft als uitgangspunt dat programmaraden door kabelexploitant en gemeenten gezamenlijk 
worden gefinancierd. Dit betekent dat Ziggo € 5.000, - per jaar ter beschikking stelt en de 37 gemeenten, 
waaronder de gemeente Den Helder, betalen gezamenlijk een bedrag van €10.000, -. Omgeslagen naar het 
aantal inwoners, is dit voor de gemeente Den Helder een bedrag van € 760, - . 
Als de gemeente niet betaalt verandert er in feite niets. Het tv en radio advies door de programmaraad blijft 
gelden, ook voor Den Helder omdat het een gekoppeld netwerk is. Alleen kan de programmaraad zijn werk niet 
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doen als te veel gemeenten niet betalen, dus uiteindelijk zal niet-betalen er voor zorgen dat de programmaraad 
opgeheven moet worden. En dan overtreedt de gemeenteraad weer de Mediawet.  
Overigens heeft de gemeente geen invloed op (de wijze van) totstandkoming van het advies van de 
programmaraad, ook niet als er wel betaald wordt.  
  
Communicatie 
Persbericht: 
Nee 
 
Realisatie 
Na akkoord door de gemeenteraad wordt een informerende brief opgesteld richting Vereniging van Noord-
Hollandse Gemeenten. 
 
 
Den Helder, 26 oktober 2011 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


