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Bij besluit van 3 juni 2014 heeft het Commissariaat oor de Media (hierna: het Commissariaat)
Valkenswaardse Omroep Stichting aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de
gemeente Valkenswaard. Deze aanwijzing is ingegaan op 17 maart 2014 en eindigt op 16
maart 2019. Valkenswaardse Omroep Stichting heeft het Commissariaat bij e-mail van 16
augustus 2018, laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale
publieke me ia-instelling in een aansluitende periode. Voordat het Commissariaat een
beslissing neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde
lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de mediainstelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Regelgeving
Paragraaf 2.3.1a. van de Mediawet 2008 bevat onder meer regels en voorschriften met

betrekking tot de aanwijzing van lokale publieke media-instellingen. De Mediawet 2008 en
nadere regelgeving van het Commissariaat kunt u vinden op onze website (www.cvdm.nh.
Aanwijzing geschiedt nadat de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling
aan de eisen, bedoeld in het tweede lid. van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 voldoet. 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 olgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal
respectievelijk lo aal 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 voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
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Wat verwacht het Cómmiséariaat in het advies van de gemeenteraad?
De raad an uw gemeente dient het Commissariaat een gemoti eerd advies uit te brengen
over de aanvraag. Het Commissariaat neemt pas een besluit nadat de gemeenteraad heeft
geadviseerd over de vraag of de aanvrager voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.

Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk ja of
nee moet beantwoorden:
e Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?
o Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te
voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van
maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?
o Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het mediaaanbod bepaalt?
o Is dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?

Ontbrekende stukken/wijzigingen
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de '
advisering door uw raad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.
Voor de goede orde merken wij op dat uw gemeente zelf dient te beoordelen in hoeverre de
door de aanvrager ingestuurde stukken, die u bijgaand aantreft, toereikend zijn voor het
kunnen geven van een gemotiveerd advies door de gemeenteraad. Desgewenst dient uw
gemeente aanvullende informatie in te winnen bij de aanvrager.
Termijn voor het ad ies
Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen
achttien weken, dat wil zeggen vóór 18 januari 2019, advies uitbrengt. De termijn van 18
weken is van groot belang om vóór het aflopen van de lopende aanwijzingsperiode een besluit
tot aanwijzing te nemen. Het Commissariaat kan periodiek contact opnemen met de gemeente
om te overleggen over de voortgang van het advies.
De lopende aanwijzing vervalt van rechtswege na 5 jaar. De aanwijzing kan niet worden
verlengd en de einddatum kan niet worden opgeschort. Het is daarom belangrijk dat de
adviseringstermijn niet wordt overschreden. Mocht de gestelde termijn problemen opleveren
neemt u dan contact met het Commissariaat op.
Welke stukken moet de gemeente toesturen?
Behalve het advies over de aanwijzing (getekend besluit) ontvangt het Commissariaat in ieder
geval het raadsvoorstel en de notulen van de raadsvergadering. Als er geen notulen van de
raadsvergadering zijn gemaakt, dan wil het Commissariaat graag weten waar de
raadsvergadering te beluisteren of te bekijken valt.
Ont angstbevestiging sturen
Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via e-mail, te
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar binnen uw
gemeente is en wat de contactgegevens van deze ambtenaar zijn. Wij stellen het op prijs als u
bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.
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Contactpersoon Commissariaat
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier
binnen het Commissariaat, mevrouw Sharonna Hazes. Zij is op werkdagen (behalve
woensdag) tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via bovenstaand
telefoonnummer of via e-mail s.hazes@cvdm.nl.

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Valkenswaardse Omroep Stichting.

Hoogachtend,

CO MISSARI OR DE MEDIA,
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aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling
Statutaire naam: Valkenswaardse Omroep Stichting

VOS

Station-call:

Co res ondentieadres: .De Hofnar 20 5554 DA Vaikenswaard

De Hofnar 20 5554 DA Vaikenswaard

Studioadras:

Telefoonnummer 040 2010304
Faxnummer.

n.v.t.

E-mailadres:

secretariaat@omroepvalkenswaard.nl

Inte etadres:

rtvos.hl

Contactpersoon: J.J.M. Garis, secretaris
Telefoonnummer. 06-53397219

Voor de gemeente(n): Vaikenswaard (Vaikenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft).
Deze aanvraag gaat vergezeld van:

x uittreksel inschrij ing bij.dè Kamer van Koophandel
x samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B)
x notarieelvastgestelde statuten
• voorstel tot statutenwijziging
x redactiestatuut

x huishoudelijk reglement
• o ereenkomst(en)

Datum: 15 augustus 2018.

Handtekenin voorz

overzicht, van de leden van het programmabeleidbepalend
orgaan (pbo
Voorzitter M G. C. Akkermens - v.d. Bosseleer

Adres: Ker akkerstraat 20 5551 TC Val enswaard
Tel, nr. 040-2017472.

Stroming

Naam en adresgegevens

Organlsatie/ihstelling en
adresgegevens

Maatschappelijke zorg en
welzijn

Leon an Dijck
Ruijsc enberghstraat 25
5421 Gemert

Cultuur en kunst

E.H.M. an den Putte

Cor aad afd. Valkenswaard

Sterrenlaan 5 |
5503 BG Veldhoven

Unseltstraat 19
5553 EH Valkenswaard

Cuituurcoach Valkenswaard
DeHofnar 15
555 DA Val enswaard

Kerkgenootsc ap en en ge¬

G.J.S.M; Raaijmakers

Raa van Ker en V-waar

nootschappen op geestelijke
grondslag

Narcislaan 9
5551 AP Valkenswaard

Nieuwe Walrèse eg 18
555 2EK Valkenswaard

Werknemers

Vacature

Werkgevers

Vacature

Onder ijs en educatie

H.R.È. egter

Gotentinlaan 16
5627 N Eindhoven

Sport en recreatie

G;LM. Thomassen
Braanbeslaan 5

5552 PE Valkenswaar

Jongeren

Ou eren

SG ère Di
Meerendreéf 1

5553 CG Valkenswaard
Sportief Val enswaar
(sportcohsuleht gemeente)
John F. Kènnedylaan 3
5555 XC Valkenswaard

R.J.A. an en Dungen

Jongerenraad V-waard

Hyacintlaan 32
5551 AT Valkenswaar

Hyacintlaan 32
5551 AT Valkens aard

M.G.C. A kermans

SBV

Kerkakkerstraat 20
5551 TC Valkenswaard
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5550 AK Valkenswaard

