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A.

Samenvatting

Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om aan het Commissariaat voor de
Media (CvdM) het advies uit te brengen om de licentie als lokale omroep voor Valkenswaard
voor de periode 2019 – 2024 te verlenen aan de VOS.
Het CvdM heeft de twee overige kandidaten – Stichting The Media Workshop en RTV
Horizon – uitgenodigd een zienswijze uit te brengen op het raadsbesluit. RTV Horizon heeft
daarvan geen gebruik gemaakt, Stichting The Media Workshop wel (zie bijlage 8).
Naar aanleiding van door de gemeente verstrekte aanvullende informatie – als antwoord op
een brief (d.d. 15 april 2019) van het CvdM met een verzoek tot aanvullend advies – heeft
het CvdM geconcludeerd dat de vragen niet of niet volledig zijn beantwoord. Het CvdM heeft
de gemeente opgeroepen dat alsnog te doen. Die beantwoording geschiedt middels dit
voorstel.
Daarnaast heeft het CvdM de gemeenteraad opgeroepen inhoudelijk te reageren op de
zienswijze van The Media Workshop. Die inhoudelijke reactie treft u aan als bijlage 9 bij dit
voorstel.
B.

Voorgesteld besluit

In aanvulling op het raadsbesluit d.d. 28 februari 2019 om het Commissariaat voor de
Media te adviseren aan de VOS de omroeplicentie 2019-2024 te verlenen:
1. In te stemmen met de beantwoording – ‘ja’ voor alle drie de kandidaten – van vraag 1
van het CvdM (bijlage 0, vraag 1. De vraag luidt kortweg of aanvrager een
rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid).
2. In te stemmen met de beantwoording – ‘ja’ voor alle drie de kandidaten – van vraag 2
van het CvdM (bijlage 0, vraag 2. De vraag luidt kortweg of aanvrager zich volgens de
statuten ten doel stelt de publieke media-opdracht uit te voeren, gericht op bevrediging
van maatschappelijke behoeften in de samenleving).
3. In te stemmen met de beantwoording – ‘ja’ voor alle drie de kandidaten – van vraag 3
van het CvdM (bijlage 0, vraag 3. De vraag luidt kortweg of aanvrager een
programmabeleid bepalend orgaan heeft).
4. In te stemmen met de beantwoording – ‘ja’ voor alle drie de kandidaten – van vraag 4
van het CvdM (bijlage 0, vraag 4. De vraag luidt kortweg of het programmabeleid
bepalend orgaan van aanvrager representatief is).
5. In te stemmen met de inhoudelijke reactie vanuit de gemeenteraad op de zienswijze van
The Media Workshop (bijlage 9).
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C.

Inleiding

In 2014 besloot de gemeenteraad om aan het CvdM te adviseren de aanwijzing voor de
lokale omroep 2014-2019 te verstrekken aan de toen al als lokale omroep functionerende
VOS. Het CvdM nam dat advies over. De VOS was destijds de enige kandidaat.
Inmiddels is het lokale medialandschap ingrijpend veranderd in die zin, dat zich voor de
licentie 2019-2024 liefst drie kandidaten meldden: de VOS, TMW en RTV Horizon. De
gemeente heeft een uitgebreid proces doorlopen om tot een gedegen advies te komen. In
eerste aanleg werd daarvoor een externe, onafhankelijke verkenner aangezocht om
eventuele bereidheid tot samenwerking te onderzoeken.
Uiteindelijk bleek dat de drie kandidaten elk hun kandidatuur overeind hielden en dus moest
er een keuze worden gemaakt uit drie partijen. Hiervoor werden drie eveneens externe en
onafhankelijke experts aangezocht. Zij vormden samen een selectiecommissie. Die
commissie bracht advies uit aan het college, het college aan de raad en de raad uiteindelijk
aan het CvdM. In die laatste twee stappen werd het advies gevolgd dat de
selectiecommissie aan het college had gegeven. De daarbij gehanteerde methodiek met de
scorelijst heeft kennelijk onvoldoende duidelijk gemaakt dat van een gedegen, onafhankelijk
en juridisch waterdicht (Mediawet) selectietraject sprake is geweest. Reden voor het CvdM
on aanvullend advies te vragen.
D.

Wat willen we bereiken?

Een gedegen onderbouwd aanvullend advies aan het CvdM als toevoeging aan het al eerder
geformuleerde advies tot verlening van de omroeplicentie voor 2019-2024 aan de VOS.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Het aanvullend advies dient twee zaken te bevatten:
- antwoorden op de vier vragen – zie daarvoor bijlage 0.
- inhoudelijke reactie op de zienswijze van The Media Workshop – zie daarvoor bijlage 9.
F.

Betrokken partijen

De drie kandidaten voor de licentie waren Valkenswaardse Omroep Stichting, Stichting The
Media Workshop en RTV Horizon.
Het college heeft extern onafhankelijk advies ingewonnen bij dhr. Jan Spackler (HumanB)
voor het verkennende traject en bij de selectieadviescommissie, bestaande uit de heren
Marc Seveke, Cees Bouw en Theo Lexmond voor het beoordelings- en selectietraject.
G.

Beheer en onderhoud

n.v.t.
H.

Financiën

Voor de lokale omroep zijn structureel middelen opgenomen in de begroting. Dit
raadsbesluit heeft daarop geen invloed.
I.

Vervolgstappen

Na akkoord op dit voorstel worden de antwoorden van de gemeenteraad op de vragen van
het CvdM formeel per brief overgebracht en wordt de inhoudelijke reactie op de zienswijze
van The Media Workshop aan het CvdM verzonden.
De drie kandidaten worden van het raadsbesluit op de hoogte gesteld.
J.

Communicatie
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Over het raadsbesluit communiceren we niet actief – we verspreiden dus geen persbericht.
De media hebben toegang tot openbare besluitenlijsten en andere stukken, onder meer via
het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website. Als er vragen komen vanuit de
pers zullen we die beantwoorden.
K.

Bijlage(n)

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
L.

0: beantwoording van de vier vragen met verantwoording van de antwoorden.
1: statuten VOS.
2: statuten The Media Workshop.
3: statuten RTV Horizon.
4: overzicht van de in de PBO’s vertegenwoordigde stromingen.
5: PBO VOS.
6: PBO The Media Workshop.
7: PBO RTV Horizon.
8: zienswijze The Media Workshop.
9: brief aan CvdM als inhoudelijke reactie op zienswijze The Media Workshop.
10: mailwisseling tussen gemeente en TMW over ondersteuning.

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris
burgemeester,

drs. R.F.W. van Eijck

drs. A.B.A.M. Ederveen
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BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november
2019, nummer 921294 / 1111142;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 4 december 2019;

BESLUIT
In aanvulling op het raadsbesluit d.d. 28 februari 2019 om het Commissariaat voor de
Media te adviseren aan de VOS de omroeplicentie 2019-2024 te verlenen:
1. In te stemmen met de beantwoording – ‘ja’ voor alle drie kandidaten – van vraag 1
van het CvdM (bijlage 0, vraag 1. De vraag luidt kortweg of aanvrager een
rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid).
2. In te stemmen met de beantwoording – ‘ja’ voor alle drie kandidaten – van vraag 2
van het CvdM (bijlage 0, vraag 2. De vraag luidt kortweg of aanvrager zich volgens
de statuten ten doel stelt de publieke media-opdracht uit te voeren, gericht op
bevrediging van maatschappelijke behoeften in de samenleving).
3. In te stemmen met de beantwoording – ‘ja’ voor alle drie kandidaten – van vraag 3
van het CvdM (bijlage 0, vraag 3. De vraag luidt kortweg of aanvrager een
programmabeleid bepalend orgaan heeft).
4. In te stemmen met de beantwoording – ‘ja’ voor alle drie kandidaten – van vraag 4
van het CvdM (bijlage 0, vraag 4. De vraag luidt kortweg of het programmabeleid
bepalend orgaan van aanvrager representatief is).
5. In te stemmen met de inhoudelijke reactie vanuit de gemeenteraad op de zienswijze
van The Media Workshop (bijlage 9).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 19 december
2019.
Kenmerk: 921294/1111025
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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