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 Concept statuten L.O.S.




Onderwerp:

goedkeuring wijziging statuten van de L.O.S.

Gevraagd besluit:
Dat de L.O.S met de wijziging van de statuten blijft voldoen aan de Mediawet 2008, titel 2.3, artikel 2.61
gestelde eisen.
Publiekssamenvatting
De Lokale Omroep Stichting (L.O.S.) heeft haar statuten van 2003 gewijzigd. Het betreffen enkele kleine
wijzigingen, mede op aanwijzing van het Commissariaat van de Media. Op basis van de Mediawet 2008, titel
2.3, artikel 2.61-2.62 moet de gemeenteraad toestemming geven voor de wijziging. In dit advies wordt
voorgesteld in te stemmen met de wijziging van de statuten van de L.O.S. per 1 oktober 2014
Inleiding
De statuten van de L.O.S. dateren van 2003. Nadien zijn er veranderingen in wetgeving en ontwikkelingen in
het omroepstelsel opgetreden. De belangrijkste wijziging is het aantal leden in het programmabeleidbepalend
orgaan (pbo). Dit aantal moet minimaal 5 zijn. Het pbo is representatief voor de belangrijkste stromingen die
binnen de gemeente voorkomen.
De L.O.S. heeft bij brief van 31 juli 2014 de gemeente verzocht de statutenwijziging goed te keuren.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Voldoende publiek media-aanbod in Den Helder
Kader
Mediawet 2008.
Argumenten
In de Mediawet 2008, titel 2.3, artikel 2.61-2.62 is bepaald dat het Commissariaat publieke media-instellingen
aanwijst. Voorwaarde is dat de instelling volgens de statuten een orgaan heeft dat het beleid voor het mediaaanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke,
culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
De aanwijzing geschiedt nadat de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling aan de
eisen voldoet. De statuten liggen daarom aan de gemeenteraad ter beoordeling.
Maatschappelijk draagvlak
Het voorstel vloeit voort uit wetgeving en is derhalve niet referendabel op grond van artikel 2 lid c van de
uitzonderingsbepalingen van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012.
Financiële consequenties
Aan dit advies zijn geen financiële consequenties verbonden. De L.O.S. ontvangt jaarlijks een subsidie van de
gemeente.
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Communicatie
De L.O.S. ontvangt een brief met het standpunt van de gemeenteraad, die kan worden meegezonden naar het
Commissariaat.
Realisatie
Het college zal het raadsbesluit meedelen aan de L.O.S.

Den Helder, 14 oktober 2014.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
dr. Joost C.M. Cox
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