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Onderwerp
Zendmachtiging lokale omroep WeertFM

Voorstel
Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over toewijzing van de
zendmachtiging die door stichting WeertFM ¡s aangevraagd voor een periode van vijf jaar
(2018-2023).

Inleiding
Het Commissariaat voor de Media (hierna Commissariaat) heeft de stichting WeertFM, bij
besluit van 16 juli 2013, aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de
gemeenten Weert en Nederweert. Deze aanwijzing is ingegaan op 22 juli 2013 en eindigt
op 21 juli 2018. Stichting streekomroep Weeft (ook wel WeertFM) heeft het
Commissariaat bij brief van 17 januari 2018 laten weten dat zij in aanmerking wenst te
komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een aansluitende periode.
Voordat het Commissariaat besluit over de verlenging, vraagt zij de gemeenteraad om te
adviseren of de aanvraag van WeertFM voldoet aan de eisen uit de Mediawet 2008. Deze
voldoet aan de eisen, daarom stellen wij uw Raad voor een positief advies uit te brengen
over de aanvraag van streekomroep WeertFM.

Beoogd effect/doel
Wanneer de gemeenteraden van Weert en Nederweert een positief advies uitbrengen aan
het Commissariaat over de aanvraag tot verlenging van de zendmachtiging door WeertFM,
dan blijft een publieke lokale omroep behouden voor de gemeenten Weert en Nederweert.
Omdat de stichting Streekomroep Weert betrekking heeft op meerdere gemeenten,
namelijk de gemeenten Weert en Nederweert, moeten de gemeenteraden van deze beide
gemeenten een advies uitbrengen. Hierover is tussen beide gemeenten en de lokale
publieke omroep WeeftFM overleg.

Argumenten
Algemeen
In de Mediawet is omschreven dat de advisering over de aanvraag voor het verlengen van
de zendmachtiging zich beperkt tot het toetsen van de eisen die de wet stelt aan lokaal
publieke media-instellingen. Het zwaartepunt ligt op de beoordeling van de
representativiteit van het Programmabeleid Bepalende Orgaan (hierna PBO). In de wet is
veel nadruk gelegd op de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Deze omroep is
autonoom, d.w.z. dat op geen enkele wijze de inhoudelijke, redactionele of journalistieke
vrijheid van de omroep mag worden ingeperkt. De gemeente mag zich dus niet uitspreken
over de inhoud. Dit betekent dat uw Raad zich in het advies niet mag laten leiden door
redactionele of inhoudelijke keuzes die WeertFM in zijn media-aanbod heeft gemaakt of wil
maken.

Toetsing aan de eisen
Erwordtvoldaan aan de eisen in de Mediawet (artikel 2.6t,lid 2a, b en c):
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1. De aanvrager stichting WeertFM is een rechtspersoon naar Nederlands recht met
volledige rechtsbevoegdheid. WeertFM voldoet daarmee aan de eis in lid 2a.

2. Uit de statuten blijkt dat WeertFM als doel heeft om op lokaal niveau een publieke
media-opdracht uit te voeren die bestemd is voor de gemeenten Weert en Nederweert
De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programmering die in het
bijzonder betrekking heeft op deze gemeenten. Uit de programma's blijkt dat deze
gericht zijn op de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige
en geestelijke behoeften. De programma's zijn daarmee van algemeen nut. Hiermee
voldoet WeertFM aan de eisen uit lid 2b.

3. Volgens de statuten is er een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en
dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Binnen het PBO

van WeertFM zijn op dit moment de volgende stromingen vertegenwoordigd:
- maatschappelijke zorg en welzijn
- cultuur en kunst
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
- werknemers
- werkgevers
- onderwijs en educatie
- etnische en culturele minderheden
- sport en recreatie
- natuur en milier¡
De vertegenwoordigers van de hier genoemde stromingen welke benoemd zijn in het
PBO, achten wij voldoende representatief. WeertFM voldoet hiermee ook aan deze
eisen uir cie ivieciiawei.

Uw raad wordt voorgesteld om het Commissariaat positief te adviseren over de aanvraag
tot verlenging van de zendmachtiging aan WeertFM voor de periode 2018-2023.

Kanttekeningen en risico's
Als er geen positief advies wordt uitgebracht over de aanvraag van WeertFM, zal de
verlenging van de zendmachtiging niet worden verleend. Daardoor zal de enige publieke
lokale omroep in de gemeenten Weert en Nederweeft verdwijnen.
Een raadsvoorstel over dit onderwerp wordt eveneens aan de gemeenteraad van
Nederweeft voorgelegd.

Financiële gevolgen
Zoals omschreven in de Mediawet, hebben de gemeenten vanaf 2010 een
bekostigingsplicht (zorgplicht) voor lokale publieke media-instellingen. De subsidie aan
WeertFM is toegekend tot aan het aflopen van de huidige zendmachtiging. De
subsidieverlening wordt met het toewijzen van de zendmachtiging aangevuld tot 31
december 2018.

Uitvoering/evaluatie
Conform de Mediawet beoordeelt het Commissariaat of de gemeenteraden van Weert en
Nederweert tot een helder en weloverwogen advies gekomen zijn. Het Commissariaat
neemt vervolgens bijna altijd het advies van de gemeenteraad over. Na ontvangst van het
advies besluit het Commissariaat over de toewijzing van de zendmachtiging.

Commun icatie/ pa rtici patie
Het Commissariaat wordt op de hoogte gebracht van uw besluit.

Advies raadscommissie
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Bijlagen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Bu en wethouders van Wee
secretaris, de buroemeester.

G. Brinkman A.A.M.M. Heiimans

Paglna 3



GEMEENTE vvEERT

N u m mer raad svoorstel; DJ-4909 18

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit

Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanvraag van de
streekomroep WeertFM tot verlenging van de zendmachtiging voor de periode 2Ot8-2O23

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van.

De qriffier. De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heiimans


