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Samenvatting
Stichting Streekomroep RN7 (RN7) heeft een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CvdM).
RN7 wil aangewezen worden als lokale publieke media-instelling in onze gemeente. Die aanvraag heeft RN7 ook
ingediend bij de gemeenten Nijmegen, Druten, Heumen, Overbetuwe, Mook en Middelaar en Wijchen. Het CvdM
vraagt voorafgaand aan haar besluit een advies van de gemeenteraad. Het CvdM wil weten of de gemeenteraad
vindt dat RN7 voldoet aan de eisen uit de Mediawet 2008.

Besluit om
1. Vast te stellen dat RN7 voldoet aan de eisen uit Mediawet 2008.
2. Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media over de aanvraag van RN7.

Inleiding
In de Mediawet 2008, artikel 2.61, lid 2, staat beschreven aan welke eisen een lokale omroep moet voldoen om
deze te kunnen aanwijzen als lokale publieke media-instelling. Per gemeente kan er één instelling aangewezen
worden. RN7 heeft bij het CvdM een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke
media-instelling in de gemeente Beuningen. Onderdeel van de aanwijzingsprocedure is advisering over de
aanvraag door de gemeenteraad. Het CvdM heeft op 1 oktober jl. in een brief aan de gemeenteraad gevraagd
een advies uit te brengen.
De huidige lokale publieke media-instelling in onze gemeente is Stichting Lokale Media Beuningen en Druten
(RTV Totaal). Deze stichting is in 2018 gefuseerd met andere stichtingen die de lokale omroep verzorgen in
Nijmegen, Overbetuwe, Druten en Wijchen tot Stichting Streekomroep RN7 (RN7). Na een fusie moet de
streekomroep opnieuw aan het commissariaat van de media vragen of zij in deze gemeente aangewezen
kunnen worden tot lokale publieke media instelling. In de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar en in de
gemeente Overbetuwe heeft de RN7 ook een aanvraag ingediend bij het CvdM om aangewezen te worden als
lokale media instelling. Bij deze laatste gemeenten zijn er ook nog andere stichtingen die een aanvraag
ingediend hebben. In de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten en Wijchen is dat niet het geval.
Beoogd effect
Met uw advies kan het CvdM een goede afweging maken af zij RN7 aanwijst als lokaal publieke mediainstelling voor onze gemeente.
Argumenten
1. De gemeenteraad is wettelijk verplicht advies uit te brengen
Op grond van paragraaf 2.3.1a. van de Mediawet 2008 is de gemeenteraad verplicht om een advies uit te
brengen aan het CvdM over de vraag of RN7 voor de aanwijzing tot lokaal publieke media-instelling in
aanmerking komt en voldoet aan de in de wet gestelde eisen.
2.

RN7 voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt aan lokale publieke media-instellingen

In haar brief van 1 oktober 2019 noemt het CvdM vier criteria:
1. De aanvrager is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige Rechtsbevoegdheid.
RN7 is een stichting en is daarmee een rechtspersoon naar Nederlands recht.
2. Uit de statuten van de aanvrager blijkt dat deze het doel heeft om lokaal of regionaal de publieke
mediaopdracht uit te voeren. Dat doet zij door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de
bevrediging van maatschappelijke behoeften die lokaal of regionaal leven.
RN7 heeft zich ten doel gesteld om media-aanbod te verzorgen voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen,
Druten, Overbetuwe en Wijchen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de behoefte in de samenleving.
3. De aanvrager heeft volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
RN7 heeft een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt.
4. Het PBO is representatief samengesteld.
Binnen het Programmabeleid Bepalend Orgaan van RN7 zijn op dit moment de volgende stromingen
vertegenwoordigd: Arbeidsmarkt & Economie; Zorg & Welzijn; Onderwijs & Educatie; Sport & Recreatie;
Kunst & Cultuur en Levensbeschouwing & Religie. Daarnaast zijn er vier leden namens de streek. De
stromingen zijn de belangrijkste in de gemeente Beuningen voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen en kan daarmee als representatief worden beschouwd.
3.

Eensluidend advies van alle betrokken gemeenten
Omdat RN7 in meerdere gemeente aanvraagt vraagt het CvdM aan de gemeenten een eensluidend advies.
Voorwaarden voor zo’n eensluidend advies zijn:
•de betrokken gemeenteraden in hun adviezen verwoorden dat zij in aanmerking hebben genomen dat
het een aanwijzingsaanvraag betreft voor meerdere gemeenten;
•de adviezen van de gemeenteraden betrekking hebben op een PBO met dezelfde samenstelling;
•de adviezen eensluidend zijn.
De adviezen worden geacht eensluidend te zijn als de adviezen van de gemeenteraden over de
representativiteit van het PBO overeenstemmen. De formulering van de besluiten van de betrokken
gemeenteraden hoeft niet hetzelfde te zijn. Het is ook niet nodig dat de betrokken gemeenteraden in een
gezamenlijke vergadering een advies uitbrengen over de aanwijzingsaanvraag.

4.

RN7 zendt al uit in onze gemeente
RTV Totaal is per 1 mei 2018 opgegaan in RN7. Sinds die datum zendt RN7 uit in onze gemeente en is het
feitelijk al onze lokaal publieke media-instelling.

Financiën
Als het CvdM besluit RN7 aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Beuningen
ontstaat een bekostigingsplicht voor onze gemeente. De middelen hiervoor stelt het rijk beschikbaar via het
gemeentefonds. Deze bijdrage bedraagt voor 2020 € 1,32 per huishouden. Samen met de andere betrokken
gemeenten maken we afspraken over de financiering van RN7. Uitgangspunt is dat iedere gemeente eenzelfde
bedrag per huishouden betaalt.
Minister Slob stelt in 2019-2021 € 15 miljoen beschikbaar voor regionale en lokale omroepen. Het gaat om
samenwerkingsactiviteiten, terwijl een deel van het bedrag kan worden aangewend voor pilots rond
streekomroepen. RN7 gaat een aanvraag indienen voor een bijdrage. Vanaf 2021 zal vanuit het rijk mogelijk
structureel anders gaan financieren. De Raad van Cultuur heeft hierover een advies afgegeven.
Tijdspad
Het CvdM heeft de gemeenteraad Beuningen gevraagd om een advies uit te brengen voor 4 februari 2020. Het
is daarna aan het CvdM om alle adviezen over RN7 te beoordelen en om daarna de volgende stappen in de
procedure vast te stellen. Dit geldt ook voor het scenario waarin één of meerdere raden van gemeenten waar
meerdere aanvragers zich hebben gemeld verschillende voorkeursadviezen uitbrengen. Na ontvangst en
beoordeling van alle adviezen zal het CvdM alle betrokken gemeenten en omroepen schriftelijk op de hoogte
brengen van de vervolgstap in de procedure. Omdat er in de gemeente Beuningen maar één aanvrager is, is de
verwachting dat het CvdM RN7 zal aanwijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente
Beuningen.
Duurzaamheid
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Communicatie
Na uw besluit wordt het CvdM daarvan uiterlijk voor 4 februari 2020 schriftelijk op de hoogte gebracht via
bijgevoegde brief. Naast het raadsbesluit ontvangt het CvdM ook het raadsvoorstel en een link naar de notulen
van de raadsvergadering waar het besluit over aanwijzing van de lokale publieke media-instelling is genomen.
Evaluatie
De gang van zaken bij RN7 wordt bestuurlijk twee keer per jaar besproken met de andere gemeenten
waarvoor RN7 ook als lokaal publieke media-instelling is aangewezen.
Bijlagen
1. Brief van Commissariaat van de Media (IN19.06301)
2. Brief besluit gemeenteraad aan Commissariaat van de Media (UI19.10228)

Burgemeester en wethouders,
Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester

Besluit d.d.
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