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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Brief CvdM 20 november 2012 met bijlagen 
• 
• 
• 

Onderwerp: Advisering omtrent representativiteit van de L.O.S. Den Helder 

Gevraagd besluit: 

1) Uit te spreken dat het programmabeleidbepalende orgaan van de Lokale Omroep Stichting (L.O.S.) Den 
Helder representatief is voor de belangrijkste in Den Helder voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen en daarmee voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008; 

2) Het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen deze uitspraak ter kennis brengen van het 
Commissariaat voor de Media. 

Publiekssamenvatting 

De zendmachtiging van de L.O.S. loopt af per 11 juni 2013. De L.O.S. heeft bij het Commissariaat voor de 
Media aangegeven in aanmerking te willen komen voor verlenging van de zendmachtiging voor een periode van 
vijfjaar. Op grond van de Mediawet 2008 dient de gemeenteraad van Den Helder het Commissariaat te 
adviseren over de representativiteit van de programmaraad voor de Helderse samenleving. 

Inleiding 

Op 22 oktober 2012 heeft L.O.S. bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag tot aanwijzing als lokale 
publieke media instelling voor de gemeente Den Helder ingediend. Op 22 november 2012 verzocht het 
Commissariaat voor de Media uw raad te adviseren over de vraag of de L.O.S. voldoet aan de eisen gesteld in 
de Mediawet 2008. In het verzoek worden de eisen vermeld waar de L.O.S. aan moet voldoen, om te worden 
aangewezen als lokale publieke media instelling voor de gemeente Den Helder. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Voldoende publiek media-aanbod in de gemeente Den Helder 

Kader 

Brief L.O.S. 22 oktober 2012 aan Commissariaat voor de Media met verzoek tot aanwijzing. 

Brief Commissariaat voor de Media 20 november 2012 betreffende advies lokale publieke media-instelling. 

Mediawet 2008, artikel 2.62 eerste en tweede lid: 
1. Voor de verzorging van de publieke mediadiensten op regionaal en lokaal niveau kan het Commissariaat 
regionale respectievelijk lokale instellingen als publieke media-instellingen aanwijzen volgens de bepalingen 
van deze paragraaf. 
2. Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die: 
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; 
b. 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; en 
c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is 
voorde belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen. 
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Argumenten 

De L.O.S. is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid. 
Er is naar de doelstelling van de L.O.S. sprake van een media-instelling met volledige rechtsbevoegdheid. De 
statuten van de instelling zijn opgenomen in een notariële akte. 
De L.O.S. stelt zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau 
uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op het voldoen 
aan de maatschappelijke behoeften die in Den Helder leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn 
om daarmee een publieke taak te vervullen 

In artikel 2 van de statuten worden de doelen van de L.O.S. aangegeven. De doelen zijn als volgt: 
• het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Den Helder, hierna te noemen de 
gemeente; 
• het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod 
dat gericht is op het voldoen aan 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; 
• de stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft 
op de gemeente. 

Deze doelen voldoen aan de eisen genoemd in artikel 2.61 lid 2 sub b Mediawet 2008. De L.O.S. wil blijkens 
haar aanvraag bij het Commissariaat voor de Media graag in aanmerking komen voor een verlenging van de 
zendmachtiging. 

In het programmabeleidbepalende orgaan van de L.O.S. (programmaraad) zijn zetels gereserveerd voor de 
belangrijkste in de Mediawet genoemde en in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen. Deze zetels zijn vanuit deze stromingen daadwerkelijk bezet. 

Bij het Commissariaat voor de Media zijn geen aanvragen tot toekenning van een zendmachtiging van andere 
omroeporganisaties dan de L.O.S. ontvangen of bekend. 

Maatschappelijk draagvlak 

De luisterdichtheid van de L.O.S. is niet onderzocht. 
Van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 is artikel 2 sub b van toepassing. Het raadsbesluit 
valt onder de in dit artikel genoemde uitzonderingsbepaling. Het raadsbesluit is niet referendabel omdat het de 
uitvoering betreft van besluiten van hogere bestuursorganen (zijnde de regering) waaromtrent de raad geen 
beleidsvrijheid heeft. 

Financiële consequenties 

Aan het door het Commissariaat voor de Media gevraagde advies zijn geen financiële consequenties 
verbonden. 

Communicatie 

Er gaat een persbericht uit over het onderwerp met het advies van de gemeenteraad. 

De uitspraak van de gemeenteraad wordt in de vorm van een advies ter kennis gebracht van het Commissariaat 
voor de Media. 

Realisatie 

Den Helder, 26 februari 2013. ^ 

Burgemeester en Wethouders van Deti Helder, 
/ 

Defi Helder, van 
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