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Zendmachtiging lokale omroep WeeftFM

Voorstel
De raad voorstellen om het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over
toewijzing van de zendmachtiging die door stichting WeertFM is 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 Weerf 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. Het voorstel is om de gemeenteraad een positief advies voor te
leggen over de aanvraag van streekomroep WeertFM.

Beoogd effect/doel
Het behouden van een publieke lokale omroep voor de gemeenten Weert en Nederweert.

Argumenten
1.1 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. Voor de nadere analyse wordt verwezen naar het
raadsvoorstel.

1.2 Toetsing aan eisen
Uit de toetsing bl¡jkt dat voldaan wordt aan de eisen in de Mediawet (artikel 2.6I,lid 2a, b
en c):
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1.2.1

1)2

1.2.3

De aanvrager stichting WeertFM is een rechtspersoon naar Nederlands recht met
volledige rechtsbevoegdheid. WeertFM voldoet daarmee aan de eis in lid 2a.
Uit de statuten blijkt dat WeeftFM als doel heeft om op lokaal niveau een publieke
media-opdracht uit te voeren dat bestemd is voor de gemeenten Weert en
Nederweert. Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar het raarlsvoorstel.
Hiermee voldoet WeertFM aan de eisen uit l¡d 2b.
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. Voor een
nadere analyse zie het raadsvoorstel. WeertFM voldoet hiermee ook aan deze
eisen uit de Mediawet.

1.3 Aanvullende informatie
Op verzoek van het Commissariaat voor de Media heeft de gemeente Weert middels een
persbericht op 19 september 2017 informatie verspreid omtrent de mogelijkheid voor
lokale omroeppartijen om een zendmachtiging voor de komende vijf jaar aan te vragen.
De indieningstermijn voor een dergelijke aanvraag is verlopen op 22 januari 2018. De
stichting WeertFM heeft als enige lokale publieke media-instelling een aanvraag bij het
Commissariaat ingediend.

1.4 Lokaal toereikend media-aanbod
In het convenant tussen VNG en NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) is
opgenomen dat elke Nederlandse burger recht heeft op een "Lokaal toereikend media-
aanbod". Daaronder valt in elk qeval dagelijks actueel en onafhankeli_ik nieuws en
informatie over de eigen leefomgeving. Omdat deze laatste vaak de gemeentegrens
overschrijdt worden lokale omroepen gestimuleerd om de komende jaren samen te
werken met andere lokale omroepen. De samenwerking dient voorts waarborg te bieden
voor continuiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Hiermee kan de lokale journalistieke
kwaliteit verstrekt worden en de onafhankelijke lokale nieuwsgaring in de regio geborgd

Kanttekeningen en risico's
Als er geen positief advies wordt uitgebraclrt 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 Nederweert verdwijnen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de begroting 2018 van Stichting Streekomroep Weert is een subsidie van de gemeente
Weert opgenomen van € 38.438,-. In het collegebesluit d.d. 16 november 20L7 is
besloten dat de subsidieverlening ad € 21.588,25 tot maximaal 21juli 2018 is verstrekt.
Na een positief raadsbesluit over de verlenging van de zendmachtiging kan uw college een
besluit nemen over de subsidieverlening vanaf 21juli 2018. Hiervoor is budget
beschikbaar in de desbetreffende begrotingspost Lokale Omroep (5.80.1000 / 6.42.5000).

Uitvoering/evaluatie
1.1. Uitvoering
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
raadsadvies besluit het Commissariaat over de toewijzing van de zendmachtiging.

1.2 Evaluatie:
Bij de aanvraag voor verlenging van de zendmachtiging is ook een meerjarenbeleidsplan
van WeertFM ingediend. Hieruit blijkt ondermeer dat:
a) men op weg is naar een verdergaande regionale samenwerking met lokale omroepen

uit de regio Midden-Limburg;
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b) de samenwerking (boven)lokaal met Bibliocenter en het gemeentearchief, met welke
WeertFM sinds juli 2017 fysiek de werkruimte deelt, verder wordt vormgegeven in een
laagdrempelig toegankelijk mediaplatform.

Gommunicatie/participatie
Het raadsadvies wordt aan het Commissariaat voor de Media gestuurd

Overleg gevoerd met
Intern:
M.L. Rosbergen, juridisch adviseur OCSW
M. v.d. Ven, senior beleidsadviseur OCSW
P. Vos, financieel adviseur

Extern:
Het bestuur van streekomroep WeertFM
G. Odekerken, beleidsadviseur gemeente Nederweert
M. Tinnemans, beleidsadviseur gemeente Nederweert

Bijlagen:
- conceptbrief advies aan het Commissariaat voor de Media
- meerjaren beleidsplan 2018-2023 van stichting streekomroep WeertFM
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