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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
Het Commissariaat voor de Media te adviseren om aan Stichting ZO!34 een aanwijzing voor de periode
van 5 jaar te verlenen.
Bijlage(n)
Brief aan het Commissariaat

voor de Media.

Stuk(ken) ter inzage
Collegebesluit d.d. 9 mei 2017 en de daarbij behorende stukken.
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1. Inleiding
De lokale omroepen Stichting voor Lokale Omroep Emmen en Stichting Lokale Omroep Coevorden zijn
per 1 januari gefuseerd tot de Stichting ZO!34. Stichting ZO!34 heeft een aanvraag ingediend om
aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Emmen en Coevorden.

2. Beoogd effect
Continuering van het toereikende media-aanbod in de gemeente door ZO!34.

3. Argumenten
Stichting ZO!34voldoet aan de vereisten van artikel e.ïn twee de lid van de Mediawet
In dit artikel zijn een aantal vereisten opgenomen.

1.1.

2008.

•

Is de lokale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid?
o Ja, dit blijkt uit de akte van oprichting van Stichting ZO!34.

•

Stelt de lokale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend en hoofdzakelijk
ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van
media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een
gemeente leven, en het verrichten van activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te
vervullen?
o Ja, dit is als doelstelling opgenomen in de statuten van Stichting ZO!34.

1.2. Stichting ZO!34 heeft een representatiefprogramma beleidsorgaan.
Als laatste vereiste van artikel z.öi tweede lid van de Mediawet 2008 geldt dat de lokale media-instelling
volgens de statuten een programma beleidsorgaan, (hierna: pbo) moet hebben. De samenstelling van het
pbo moet representatief zijn voor de belangrijkste in de gemeente Emmen en gemeente Coevorden
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Uit de spelregels
opgesteld door het Commissariaat voor de Media blijkt dat voor de slagvaardigheid van het pbo het
verstandig is om het totale aantalleden beperkt te houden. Het minimum van het aantalleden bedraagt
vijf.

In totaal zijn er 5 personen uit organisaties of instellingen uit zowel de gemeente Emmen als de gemeente
Coevorden die vertegenwoordigd zijn in het pbo:
• Etnische en culturele Minderheden: mevr. Franke, voorzitter van LHBT (Lesbisch, Homo,
Biseksueel en transgender) + Emmen e.o.;
• Maatschappelijke zorg en welzijn: dhr. Katerberg, voorzitter van wensstichting Drenthe;
• Kunst en cultuur: mevr. Eisen, directeur van Theater Hofpoort Coevorden;
• Buitendorpen: dhr. Rensink van dorpsbelangen Oosterhesselen;
• Persoonlijke titel: dhr. ten Cate, directeur Hotel ten Cate en voorzitter Samenloop voor Hoop.
Het pbo is met deze samenstelling representatief voor de gemeente Emmen en Coevorden.
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4. Kanttekeningen
het advies van de raad aan het Commissariaat voor de Media negatiefis krijgt ZO!34 geen
zendtoewijzing .
Dit heeft tot gevolg dat ZO!34 niet wordt aangewezen als lokale omroep. Hierdoor zal de fusie geen
verdere doorgang kunnen vinden en blijft de situatie dat Stichting VLOE en Radio Loco doorgaan in de
huidige vorm. Dat is ongewenst, nu er vanuit Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen de wens
is uitgesproken dat lokale omroepen zich vormen tot streekomroepen. Daarbij vormt Emmen samen met
Coevorden een streek.
1.1. Indien

5. Financiën
N.v.t.

6. Uitvoering
Brief van het College waarin het besluit van de raad wordt aangeboden aan het Commissariaat voor de
Media. ZO!34 na het raadsbesluit te informeren via bijgevoegde brief.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 9 mei 2017.
Burgemeesteren wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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de burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2017, B&Wnummer: 17/358 ;

besluit:
Het Commissariaat voor de Media te adviseren om aan Stichting ZO!34 een aanwijzing voor de periode
van 5 jaar te verlenen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2017.
de griffier,
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