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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Advies over verzoek Commissariaat voor de Media (CvdM). 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over het 
aanwijzen van de SLOR als lokale publieke media-instelling. 

 
Inleiding 
Bij besluit van 4 december 2012 heeft het CvdM de Stichting Lokale Omroep Riderkerk (SLOR) 
aangewezen als lokale publieke media- instelling voor de gemeente Ridderkerk.  
De SLOR heeft op 28 februari 2017 per brief aan het CvdM laten weten dat zij in aanmerking wenst te 
komen voor toewijzing van zendtijd in een aansluitende periode. 
Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders te Ridderkerk op 22 maart 2017 een brief 
ontvangen van het CvdM. In deze brief wordt, op grond van artikel 2.61 derde lid van de Mediawet 2008, 
verzocht om een advies van de gemeenteraad over de vraag of de SLOR voldoet aan de eisen zoals 
bedoeld in het tweede lid van het desbetreffende wetsartikel.  
 
Argumenten 
1.1 De SLOR voldoet aan alle eisen die de Mediawet stelt 
Deze wet stelt drie eisen. Hieronder leest u welke dat zijn, en waarom de SLOR hieraan voldoet.  
 
Eis 1 
Is de lokale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 
rechtsbevoegdheid ?  
Ja. De SLOR is een voor onbepaalde tijd opgerichte stichting. Dat blijkt uit de statuten (zie bijlage 
‘verzoek van het CvdM’). 
 
Eis 2 
Stelt de lokale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of 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 alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen?  
In artikel 2 van de stichtingsstatuten staat dat de stichting tot doel heeft programma´s uit te zenden voor 
gemeente Ridderkerk. Ook staat erin dat de programma´s van algemeen nut zijn. Dit betekent dat 
programma´s gericht zijn op maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeftes.    

 
Eis 3 



 
 

Heeft de lokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt, en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voortkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen? 
Er is een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van de SLOR met een onafhankelijk voorzitter. 
Voor een overzicht van alle vertegenwoordigers van het PBO verwijzen wij u naar de bijlage ‘Verzoek van 
het CvdM, Overzicht van de leden van het Programma beleidsbepalend orgaan’.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
We informeren het CvdM over uw advies via de brief in bijlage’ Brief aan CvdM’.  
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

 Raadsbesluit. 

 Verzoek van het CvdM aan de gemeente Ridderkerk d.d. 22 maart 2017. 
Met de bijlagen 

o aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling 
o overzicht van de leden van het pbo 
o Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel 
o Statutenwijziging 

 Brief aan CvdM. 
 


