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Geadviseerd besluit
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 en daartoe bijgaande brief vast te stellen en te 
versturen. 
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Raadsvoorstel
Inleiding
Bij besluit van 15 augustus 2017 heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) de Stichting Lokale 
Omroep Ridderkerk (SLOR) voor een aansluitende periode aangewezen als lokale publieke media 
instelling voor de gemeente Ridderkerk. De termijn loopt in november dit jaar af. De SLOR heeft op 5 
mei 2022 aan het CvdM laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor toewijzing van zendtijd 
in een aansluitende periode. Vervolgens heeft de gemeente Ridderkerk op 1 juni 2022 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 dat wetsartikel.

Beoogd effect
Een advies uitbrengen aan het CvdM en het daarmee mogelijk maken dat de SLOR voor een nieuwe 
periode wordt aangewezen als lokale publieke media instelling voor de gemeente Ridderkerk.

Relatie met beleidskaders
Mediawet.

Argumenten
1.1    De SLOR voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.
De SLOR is de enige aanvrager in Ridderkerk en voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt. Het 
betreft een voor onbepaalde tijd opgerichte stichting. Er is een Programmabeleid Bepalend Orgaan 
(PBO) dat een aantal keer per jaar vergadert en het programmabeleid bepaalt. Zo wordt beoordeeld of 
de programma’s van de SLOR voldoen aan de normen die gesteld zijn aan lokale omroepen. Ook 
worden de beleidsplannen van de lokale omroep beoordeeld en waar nodig gecorrigeerd.
Op basis van de door de SLOR verstrekte informatie kan worden geconcludeerd dat het PBO 
representatief is voor de belangrijkste in Ridderkerk voorkomende stromingen.

Overleg gevoerd met
SLOR (RTV-Ridderkerk).

Kanttekeningen
1.1 Bestuursleden hebben ook zitting in PBO
Bestuursleden van de omroep hebben ook een functie in het PBO. Dit is geen probleem volgens de 
Mediawet. 

1.2 Er is geen zittingstermijn vastgesteld
Er is voor bestuursleden geen zittingstermijn vastgelegd in de Mediawet. De stichting functioneert als 
een zelfstandige entiteit. Aangezien de statuten voldoen aan de eisen die aan een lokale 
omroeporganisatie worden gesteld, zien wij hier geen bezwaar. 

1.3 Er is een vacature binnen het PBO
Voor de stroming ‘Etnische en culturele minderheden’ is op dit moment een vacature. 
In de statuten van de stichting (artikel 9) staat dat de leden van het PBO zullen voorzien in het 
opvullen van de vacature door de benoeming van een opvolger. 

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming wordt het CvdM en de SLOR via bijgaande brief geïnformeerd. 

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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Communicatie/participatie na besluitvorming
Het CvdM en de SLOR worden geïnformeerd na het besluit.  

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Concept brief aan Commissariaat van de Media  
2. Brief van Commissariaat van de Media over Stichting Lokale Omroep Ridderkerk  
3. 2022-06-01 CvD bijlagen aanvraag SLOR als lokale publieke media-instelling.pdf  
4. GEHEIM 2022-06-01 CvD bijlagen aanvraag SLOR als lokale publieke media-instelling.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
15 september 2022

Zaaknummer:
533043

Onderwerp:
Verlenging machtiging Stichting 
Lokale Omroep Ridderkerk 2022-
2026 

Commissie samen leven en 
samen wonen rk
1 september 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 5 juli 2022,

gelet op 

Mediawet

BESLUIT:

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 en daartoe bijgaande brief vast te stellen en te 
versturen. 


