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Onderwerp: Versneld tussentijds advies aangaande RTV Zwolle FM
Op 25 mei 2015 heeft het Commissariaat voor de media RTV Zoo aangewezen als publieke
lokale media-instelling voor een periode van 5 jaar. Dit was op advies van het college en op
basis van een besluit van de gemeenteraad. Inmiddels zijn we drie jaar verder en het is
bijzonder jammer te moeten constateren dat na zeer kritische evaluaties RTV Zwolle FM er
maar niet in lijkt te slagen de zaken voor elkaar te hebben, ondanks de inzet van de
vrijwilligers die we zeker zien en waarderen.
In februari heeft de gemeenteraad besloten het Commissariaat voor de Media te vragen om
een onderzoek naar het functioneren van het PBO (Programmabepalend Orgaan). Deze
week heeft het Commissariaat voor de Media een brief gestuurd, gericht aan de griffie van
de gemeente Zwolle. Daaruit blijkt dat de lokale omroep pas na de gegeven deadline (24
augustus) een compleet programmabeleidbepalend orgaan (PBO) heeft (de voorzitter werd
op 12 september pas benoemd).
Nu rest de vraag of het PBO voldoende representatief is voor de belangrijkste in de
gemeente Zwolle voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
stromingen. Die vraag zal de gemeenteraad moeten beantwoorden, al dan niet op basis van
een advies van het college, en dat zogeheten tussentijds advies gaat dan naar de
Commissariaat van de Media. In die brief staat dat de gemeenteraad dit advies pas voor 23
januari hoeft aan te leveren. Omdat de PvdA vindt dat Zwolle snel weer een sterke lokale
omroep verdient die minimaal voldoet aan de wettelijke eisen, willen we dit proces zo snel
mogelijk in gang zetten. Daarnaast willen we weten of de wethouder voldoende vertrouwen
heeft in het feit dat RTV Zwolle de nog resterende 2 jaar wel kan voldoen aan de plannen die
ze bij het verkrijgen van de licentie en bijbehorende subsidie aan de stad presenteerde.
1. Heeft de wethouder kennisgenomen van de brief van het Commissariaat voor de Media
van 20 september jl.?
2. Is de wethouder het met de PvdA eens dat het goed is als dit langlopende proces rondom
de niet goed functionerende lokale omroep zo snel mogelijk wordt beslecht?
3. Heeft het college er vertrouwen in dat RTV Zwolle FM op korte termijn wel kan voldoen
aan wat een stad als Zwolle mag verwachten van een sterke, lokale, zichtbare omroep?
4. Is de wethouder bereid de raad zo snel mogelijk, liefst al met een notitie op 29 oktober bij
de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering, van advies te voorzien over de
representativiteit van het nieuwe PBO?
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