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Samenvatting
Het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM)verzoekt de gemeenteraad een advies uit te
brengen of de Stichting Stad Schagen Radio (SSSR) voldoet aan de eisen (artikel 30 van de
Mediawet).
Inhoudelijk gaat het om de representativiteit: sluit het media-aanbod aan op de kenmerken en de
behoefte van de inwoners van de gemeente Schagen.
Wij stellen u voor: het CvdM positief te adviseren over de aanwijzing van SSSR als publieke omroep
voor de gemeente Schagen voor de periode 2016–2021.

Waarom dit voorstel
Bij besluit van 27 september 2011 heeft het CvdM de SSSR aangewezen als lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Schagen, op basis van uw advies van 26 april 2011. Deze aanwijzing is
ingegaan op 7 augustus 2011 en eindigt 6 augustus 2016. SSSR heeft het CvdM bij brief van 22 januari
2016 laten weten dat zij graag in aanmerking komen voor aanwijzing als lokale publieke mediainstelling in een aansluitende periode. Voordat zij een beslissing nemen over deze aanvraag, dient de
gemeenteraad het CvdM op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 te adviseren
over de vraag of de instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.
Door het CvdM positief te adviseren over de aanwijzing van SSSR als publieke omroep voor onze
gemeente, wordt de zendmachtiging verlengd en kan de Omroep blijven bestaan.

Kaders
De gemeenteraad wordt door het CvdM gevraagd te adviseren over de vraag of de mediainstellingen voldoen aan alle eisen die de Mediawet hieraan stelt. Artikel 2.61, tweede lid, van de
Mediawet 2008 formuleert de navolgende eisen:
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 lokaal niveau uitvoeren van
de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging
van maatschappelijke behoeften die de gemeente waarop de instelling zicht 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 die het beleid voor het media-aanbod bepaalt en
d. dat representatief is voor de belangrijkste in de betreffende gemeente voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
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Aan de hand van de meegezonden statuten van SSSR heeft het CvdM zich al vergewist dat aan de
eisen opgenomen in de vragen a tot en met c is voldaan. Daarom richt zich de kern van de
gemeentelijke advisering op punt d.
Uit de overlegde lijst “Samenstelling Algemeen Bestuur/ programmabeleid bepalende orgaan SSSR
2016” blijkt dat deze samenstelling representatief is voor de maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente Schagen. SSSR voldoet dus aan alle eisen
die de Mediawet stelt.
Fusie Noordkop
Het toekomstscenario is om te komen tot een fusie tussen de omroepen van de gemeenten Den
Helder (Lokale Omroep Stichting Den Helder - 56483 inwoners), Texel (Stichting Lokale Omroep Texel 13581 inwoners), Schagen (Stichting Stad Schagen Radio -46137 inwoners) en Hollands Kroon
(Stichting RTV Noordkop - 47546 inwoners). Het verzorgingsgebied omvat ongeveer 164000 inwoners.
De gemeente Schagen is van mening dat een krachtige streekomroep wenselijk is om te kunnen
inspelen op bovenlokale zaken die een groter verzorgingsgebied bestrijkt. Er ligt een stevige basis om
te komen tot een streekomroep: op sociaal maatschappelijk vlak deelt men gemeenschappelijk veel
binnen het verzorgingsgebied en veel activiteiten, evenementen e.d. spreiden zich uit tot voorbij de
gemeentegrenzen en hebben daarom ook nieuwswaarde voor een groter gebied.
Het streven naar een streekomroep is tevens in lijn met
ontwikkelingen zoals:
regionale samenwerking/fusies instellingen (zorginstellingen, bibliotheek,
banken etc.);
de VNG naar meer streekomroepen.
Een duidelijk aandachtspunt daarbij is het behoud van de lokale identiteit en aandacht voor lokale
aangelegenheden. Door een bundeling van krachten kan een stevige streekomroep ontstaan met
aandacht voor zowel lokale als bovenlokale behoeften. Daarnaast zal dit noodzakelijke
schaalvoordelen met zich mee brengen om kwaliteit en continuïteit in de toekomst te kunnen
garanderen.
Advies Kunst- en Cultuur Adviesraad Schagen (hierna: KCARS)
De KCARS stelt voor het CvdM te adviseren om de zendmachtiging van SSSR te verlengen.
Conclusie
Een positief advies aan het CvdM kan worden uitgebracht over de representativiteit van het
Programma Bepalend Orgaan (hierna: PBO) en een (eventuele) toekomstige samenwerking.
Gemeentelijke kaders die dit voorstel ondersteunen:
Coalitieakkoord 2013-2018
“De gemeente Schagen heeft een actieve lokale omroep. Inwoners kunnen via de omroep gratis
toegang krijgen tot het lokale nieuws. De omroep verbreedt de activiteiten op internet en sociale
media en waarborgt daarmee een goede lokale nieuwsvoorziening voor de toekomst. De lokale
omroep is gebonden aan regels. Dat komt de objectiviteit ten goede. Een direct gevolg daarvan is
dat er ook publieke middelen nodig zijn om de omroep in stand te houden. Wij stellen financiële
middelen beschikbaar om dat te doen.”
Meerjarenvisie
Als uitwerking van het coalitieakkoord is In de Meerjarenvisie voor 2014-2018, meer mensen aan het
werk in een duurzame zelfredzame samenleving (mei 2013), een extra jaarlijkse bijdrage ad € 60.000,-opgenomen voor de lokale omroep. In het kader van het nieuwe subsidiebeleid/bezuinigingen is dit
bedrag met ingang van 2014 teruggebracht tot € 54.000, --.

Financiën
Vanaf 2011 is aan de toekenning van de zendmachtiging op basis van de representativiteitverklaring
de zogenaamde bekostigingsplicht gekoppeld. De bekostigingsplicht valt onder de lokale subsidieverordening en houdt in dat de houder van de zendmachtiging subsidie ontvangt van de gemeente.
Hiervoor zijn met SSSR subsidieafspraken gemaakt en deze worden voor de nieuwe periode herijkt.
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Het CvdM houdt toezicht op deze gemeentelijke zorgplicht. In de gemeentelijke begroting is rekening
gehouden met deze bekostigingsplicht.

Vervolgtraject
Het bestuur van SSSR en het CvdM zullen schriftelijk worden geïnformeerd over het raadsbesluit. Kort
nadat laatstgenoemde het positieve advies heeft ontvangen, zal zij de SSSR wederom aanwijzen als
lokale publieke media-instelling voor de gemeente Schagen.
Wanneer de SSSR ook na 2016 structureel vanuit de gemeente bekostigd zal blijven worden, zullen elk
jaar de resultaten van SSSR zowel in financiële als in inhoudelijke zin geëvalueerd worden in het kader
van de subsidieafspraken.
SSSR dient op basis van de aangeleverde toekomstvisie en de achterliggende begroting een
bekostigingsaanvraag en prestatieplan voor 2017 in bij de gemeente, waarin SSSR zich vooral
richt op de uitvoering en de begroting voor dat jaar. In de verleningsbeschikking worden de
uitvoeringsvoorwaarden en de te realiseren prestaties geformuleerd.

Risico’s
Alternatieven
Indien er geen positief advies wordt uitgebracht, heeft dat tot gevolg dat aan de SSSR geen zendtijd
wordt toegewezen en geen gebruik kan worden gemaakt van de etherfrequentie.
Het gevolg hiervan is dat de gemeente Schagen geen lokale omroep meer heeft.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
1.Adviesaanvraag CvdM;
2.Advies KCARS.
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.17 mei 2016;
gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 7 juni 2016;
gelet op het bepaalde in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008

besluit:
het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing van Stichting Stad
Schagen Radio als publieke omroep voor de gemeente Schagen voor de periode 2016 - 2021

Aldus besloten in de vergadering van: 28 juni 2016

De raad van de gemeente Schagen,
griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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