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Samenvatting
Het Commissariaat voor de Media kan vijfjaarlijks een zendtijdmachtiging aan de Stichting
Boekelse Lokale Omroep Kring toe wijzen. Huidige zendtijdmachtiging loopt op 17 juli 2021 af.
Om een nieuwe zendtijdmachtiging toe te wijzen is wordt een positief advies van uw
Gemeenteraad gevraagd.
Voorgesteld besluit:
Het commissariaat voor de Media mede te delen dat de Gemeenteraad van Boekel van mening is
dat de Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring aan de eisen voldoet en positief adviseert inzake
de zendtijdtoewijzing.
Inleiding/probleemstelling:
Bij besluit van 24 maart 2016 heeft Uw raad aan het Commissariaat voor de Media advies
uitgebracht met betrekking tot de toewijzing van zendtijd aan de Stichting Boekelse Lokale
Omroep Kring.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op grond van de Mediawet heeft bovenvermeld advies een geldigheidsduur van vijf jaren en
adviseert de gemeente na deze periode het Commissariaat over de vraag of een omroepinstelling
nog aan de eisen van de Mediawet voldoet. De huidige zendtijdmachtiging loop af op 17 juli 2021.
Argumenten:
Ter voldoening aan het bovenstaande heeft het Commissariaat voor de Media per brief van 17
februari 2021 Uw Raad in de gelegenheid gesteld om een gemotiveerd advies uit te brengen over
de vraag of de Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring aan de volgende, in artikel 2.61 lid 2 van
de Mediawet 2008 opgenomen eisen voldoet:

A. De lokale omroepinstelling is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid;
B. De lokale omroepinstelling stelt zich blijkens haar statuten uitsluitend, althans
hoofdzakelijk ten doel het op regionaal respectievelijk 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 provincie, een gemeente of een
deel van de provincie waarop de instelling zicht richt leven, en het verrichten van alle
activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;
C. De lokale omroepinstelling heeft op grond van haar statuten een orgaan 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.
Ad. A
De rechtspersoon is een stichtingsvorm.
Ad. B.
De stichting heeft ten doel: het verzorgen van een omroepprogramma, dat in zodanige mate is
gericht op de bevrediging van de in de gemeente Boekel levende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te
zijn (Statuten, artikel 3, lid 1).
Ad. C.
Het orgaan dat het programmabeleid bepaalt is de programmaraad. De samenstelling van de
programmaraad is dusdanig dat deze representatief is voor de in de gemeente Boekel
voorkomende maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke (godsdienstige en geestelijke)
stromingen en zo dat iedere stroming binnen de programmaraad ongeveer gelijk
vertegenwoordigd is (Statuten, artikel 10, lid 4).
Voorstel:
Het commissariaat voor de Media mede te delen dat de Gemeenteraad van Boekel van mening is
dat de Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring aan de eisen voldoet en positief adviseert inzake
de zendtijdtoewijzing.
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