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Geachte griffier,

Binnen de in uw gemeente aangewezen lokale publieke media-instelling Liemerse Omroep
Stichting hebben zich na het moment van aanwijzing in 2018 wijzigingen voorgedaan in de
samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan (hierna:
De wijzigingen in het pbo hebben mogelijk invloed op de vraag of het pbo van de Liemerse
Omroep Stichting nog representatief is voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort
en Zevenaar. Het hebben van een functionerend en representatief pbo is een voorwaarde
waaraan iedere lokale publieke media-instelling moet (blijven) voldoen. Het Commissariaat
ziet in het voorgaande aanleiding om tussentijds te toetsen of de Liemerse Omroep Stichting
nog voldoet aan de mediawettelijke eis van het hebben van een representatief pbo.
Tussentijds advies
tweede lid, van de Mediawet 2008 verzoekt het Commissariaat
Op grond van artikel
uw raad om een zogenaamd tussentijds advies uit te brengen over de vraag of de Liemerse
tweede lid, sub van de
Omroep Stichting thans voldoet aan de eisen van artikel
het pbo van de Liemerse
van
samenstelling
de
van
overzicht
Een
actueel
2008.
Mediawet
Omroep Stichting treft u als bijlage bij deze brief aan,

Wat verwacht het Commissariaat in het tussentijds advies van de gemeenteraad?
Het tussentijds advies richt zich enkel op de vraag of het pbo van de Liemerse Omroep
Stichting representatief is voor de belangrijkste in de gemeente Zevenaar voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De gemeenteraad
dient deze vraag in zijn advies gemotiveerd met een duidelijk ja of nee te beantwoorden.
Uit het tussentijds advies moet blijken dat uw gemeenteraad zich rekenschap heeft gegeven
van het feit dat de aanwijzing (en dus de samenstelling van het pbo) van de Liemerse
Omroep Stichting betrekking heeft op meerdere gemeenten.
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\foor de goede orde merken wij op dat uw gemeente zelf dient te beoordelen in hoeverre het
bijgevoegde overzicht van de samenstelling van het pbo van de Liemerse Omroep Stichting
toereikend is voor het kunnen geven van een gemotiveerd advies door de gemeenteraad.
Desgewenst kan uw gemeente aanvullende informatie inwinnen bij de Liemerse Omroep
Stichting. indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de advisering door uw
raad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Welke stukken moet de gemeente toesturen?
Behalve het advies (getekend raadsbesluit) 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 ofte bekijken valt. Mocht de gemeente nog aanvullende
informatie van de Liemerse Omroep Stichting hebben ontvangen dan verzoeken wij u
hiervan een afschrift mee te sturen met het advies.

Termijn voor het advies
Artikel
tweede iid, van de Mediaregeiing 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen
Z'll juli 2021, advies uitbrengt. Het Commissariaat kan
achttien weken, dat wil zeggen
periodiek contact opnemen met de gemeente om te overleggen over de voortgang van het
advies. Mocht de gestelde termijn problemen opleveren, neemt u dan contact met het
Commissariaat op.

Relevante regelgeving en informatie
van de Mediawet 2008 bevat onder meer regels en voorschriften met
Paragraaf
betrekking tot de aanwijzing van lokale publieke media-instellingen. Relevante bepalingen
artikel 2.66 (tweede iid) en
betreffende het tussentijds advies zijn artikel 2.61 (tweede
artikel 2.67 van de Mediawet 2008. De Mediawet 2008 en nadere regelgeving van het

Lokale omroep beginnen' vindt u meer
Op onze website onder het kopje 'Toestemmingen
informatie over de voorwaarden waaraan het pbo van een aangewezen lokale publieke
media-instelling moet voldoen en hoe de representativiteit van het pbo beoordeeld kan
worden.
Vervolg procedure
indien de gemeenteraden een positief tussentijds advies uitbrengen en er geen
zwaan/vichtige redenen zijn om van dit advies af te wijken, stelt het Commissariaat vast dat
tweede
de Liemerse Omroep Stichting nog steeds voldoet aan de vereisten van artikel
iid, van de Mediawet 2008. De aanwijzing van de Liemerse Omroep Stichting blijft in dat
geval van kracht.

indien sprake is van een negatief tussentijds advies van een of meer van de
gemeenteraden, stelt het Commissariaat vast dat de Liemerse Omroep Stichting niet meer
tweede lid, van de Mediawet 2008. De Liemerse
voldoet aan de vereisten van artikel
Omroep Stichting wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld om binnen vier maanden
alsnog een voldoende representatief pbo samen te stellen. indien zij daarmee in gebreke
blijft, kan dit leiden tot (gedeeltelijke) intrekking van de aanwijzing van de Liemerse Omroep
Stichting als lokale publieke media-instelling.
sturen
Ontvangstbevestiging
Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via email, te
bevestigen. Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk
vermeldt.
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Commissariaat
Contactpersoon
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u Contact opnemen met de behandelaar van dit dossier
binnen het Commissariaat, mevrouw Wendy Bree. Zij is op dinsdag, Woensdag en vrijdag
tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via
email naar
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Per gelijke brief informeren vvij de gemeenten Doesburg, Duiven en Westervoort over
bovengenoemde procedure. Een afschrift van deze brief versturen Wij naar het bestuur van
de Llemerse Omroep Stichting.

Hoogachtenci,

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

Jasmin van Eenenaam
Practice Lead Markttoegang

Bijlage 1 bij brief van Liemerse Omroep Stichting van Z maart 2021 aan CvdM opgave PBO leden
toegevoegd hun persoonlijke motivatie waarom zij lid zijn van het PBO)

Ouderen (aanpalend Maatschappelijke
Gerda van der Sluis-Ufng

zorg en Welzijn)

Vrouwenslag 44 6931 WS Westervoort
_rLl
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van bestuur Katholieke Ouderen Bond
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Voorzitter

w

Lid Cliëntenraad Regionale Sociale Dient

w

Deelneemster Armoede convenant

gemeenten

afdeling Westervoort;

namens de Gemeente Westervoort;
Duiven en Westervoort.

"Een lokale omroep vind ik belangrijk Waarbij de omroep aandacht besteed aan relevante
onderwerpen binnen een programmabeleid waar alle leeftijdsgroepen (ook ouderen) aan bod
komen. Tevens moet er bij sportprogramma/s ook aandacht zijn voor gehandicaptensport”
Kerkgenootschaggen
Nel van der Zouwen

Brouwerslaan 6 6931 AC Westervoort
E-rnail: raammediator.)tmatteeunit
e

Bestuurslid Vrouwenvereniging

0

Lid Cliëntenraad Regionale Sociale Dient

0

Actief in kerkgemeenschap kath. kerk St Werenfridus te Westervoort.

Passage;

namens de Gemeente Westen/Gort;

"ik vind het belangrijk dat in deze tijd van steeds snel/er en groter er ook aandacht is voor het
geestelijke en spirituele welzijn van mensen. Het uitzenden van kerkvieringen door de omroep
tijdens de hoogtijdagen van de Coronacrises hielp hier echt bij
Maatschappelijke

zorg en welzijn

Harry Storms

Putstraat 9 6822 BE Arnhem

e

Voorzitter

FNV Lokaal de Liemers;

ln mijn werkzame leven gewerkt in de intramurale en extramurale gezondheidszorg;
Hierbij oa. actief geweest in geestelijke gezondheidszorg en voor ouderen;
e

Tot voor kort lid van de cliëntenraad van de regionale sociale dienst RSD "de

Liemers”;
Lid geweest van Raad v Sociaal Domein Duiven een adviesraad van B&W gemeente
Duiven.

l“Als FNV kijken we naar werkgelegenheid, werk en inkomen en uitkeringsgerechtigden` Een
Hoe sociaalzijn de Liemerse gemeentes. Dit wordt
van de belangrijke aandachtpunten
in kaart gebracht door 2-jaarlijkse enquête meting. Deze wordt besproken met de
gemeentes en verbeterpunten geformuleerd. Daarnaast oa. hoe gaat de uitvoering van de
Participatiewet, WMO en dejongeren. De lokale omroep is daarbij een onontbeerlijke
“waakhond” te noemen”

Werkgevers
Bram Eijmans

Nieuwe Doelenstraat 2 6901AS Zevenaar

email:
e

iaçateeii,maaaetkaamailni
Eigenaar van BRAlVl ElllleNS

KAPPERS Kampsingel 5 6901 JC Zevenaar

bram@eijmansl<appers.nl;
0

Lid bestuur Lionsclub "de Liemers";

a

Lid beleidsadviescornmissie ANKO (Werkgeversvereniging kappersbranche).

llIk streefeen evenwichtige programmering na van de lokale radio-omroep, Waarbij
actualiteit, (lokale) sporten, maatschappelijk belang hand in hand gaan. Een omroep, Waar
elke leeftijdscategorie zich thuis voelt; en Waar het een plezier is, om dagelijks te naar te
luisteren.”

Cultuur en Kunst
Yvonne Kaats de Swart

Kerkstraat 27 6901 AA Zevenaar
E-mail:
w

.kaatadeawarttäilEemerskunstwarimi
Werkzaam als Pr en Marketingmedewerker bij;
Kunstwerk! de Bibliotheek, Kunstwerk! Educatie, Kunstwerk! Het lVlusiater,
Kunstwerk! Liemers Museum. Kortom de grootste Culturele organisatie in de
Liemers.

I'Het is van cruciaal belang dat alle belangrijkste maatschappelijke stromingen binnen de Liemers
bij de lokale omroep.
vertegenwoordig Cultuur en houd toezicht op
het aanbod van cultuur tijdens de radio-uitzendingen. lk zie het PBO als een klankboord van het
bestuur. Wij kunnen sturing geven aan het mediabeleld en hoe de uitzendingen overkomen op de
luisteraar”
worden vertegenwoordigd

Sport en recreatie (en voorzitter

PBO)

Frans Gerbrands

Gasthuisstraat 23 B 6981 CP Doesburg
E-mail: ggrgrawnggigmailtkizm
e

e

Actief geweest in het opstarten van de lokale omroep in Doesburg en deze
uiteindelijk weten onder te brengen bij RTV Favoriet/Liemerse
Omroepstichting

Lid geweest van de Programmaraad Oost-Gelderland en in deze hoedanigheid enige
ervaring opgedaan met media aanbieders

"Mijn dee/name aan het PBO is op persoonlijke titel en mijn motivatie is gebaseerd op een
warme belangstellingen voor het lokale gebeuren in de breedste zin van het woord. Als geen

ander kan de lokale omroep hierin een mooie verbindende rol spelen”

