
 

 

Verzameling raadsstukken    

Schiedam,  

 

 

1. Aanleiding 

 De zendmachtiging voor de lokale omroep in Schiedam loopt in november 2016 af. De gemeenteraad 

heeft een adviserende rol aan het Commissariaat voor de Media bij de toewijzing van de lokale 

zendmachtiging.  

 

2. Bijlage(n)  

 Startnotitie Lokale Omroep Schiedam 15BIJ00934 

  

 

3. Bijlagen  die alleen ter inzage liggen bij de griffie 

 Nvt 

 

4. Beleid (context) 

 De gemeente Schiedam geeft jaarlijks een bijdrage aan de lokale omroep die zendmachtiging heeft 

voor het uitvoeren van taken uit de Mediawet 2008. Op dit moment kent de gemeente Schiedam geen 

mediabeleid.  

 

5. Afwegingen 

 

Er hebben zich veel veranderingen voorgedaan in de afgelopen jaren rond de lokale omroep, 

zowel in Schiedam als landelijk. De startnotitie Lokale Omroep  schetst een beeld van de huidige 

situatie, de landelijke ontwikkelingen en waar de gemeenteraad bij toewijzing van de zendmachtiging 

niet over gaat en waar de gemeenteraad wel over gaat.   
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Bestuurssamenvatting en voorgesteld besluit: 

De zendmachtiging voor de lokale omroep in Schiedam loopt in november 2016 af. De 

zendmachtiging wordt toegekend door het Commissariaat voor de Media, de gemeenteraad heeft 

daarbij een adviserende rol.  

Er hebben zich veel veranderingen voorgedaan in de afgelopen jaren rond de lokale omroep, zowel 

in Schiedam als landelijk. De startnotitie Lokale Omroep  schetst een beeld van de huidige situatie, de 

landelijke ontwikkelingen en waar de gemeenteraad bij toewijzing van de zendmachtiging niet over gaat en 

waar de gemeenteraad wel over gaat.  De gemeenteraad heeft voor wat betreft de financiële ondersteuning 

een deel verplicht en een deel vrije beleidsruimte. De Gemeenteraad is gevraagd kaderstellende uitspraken 

aan het college mee te geven bij het voorbereiden van het concept-advies over de toekenning van de 

zendmachtiging in september 2016.  

Dit raadsvoorstel heeft als doel de bespreking van in de raadscommissie samen te vatten . De raad ligt de 

vraag voor of dit een goede weergave is van de bespreking in de commissie.  

 

 

De zendmachtiging voor de lokale omroep in Schiedam loopt in november 2016 af. De 

zendmachtiging wordt toegekend door het Commissariaat voor de Media, de gemeenteraad 

heeft daarbij een adviserende rol. De kandidaten moeten zich voor 6 mei 2016 aanmelden bij 

het CvdM, de gemeenteraad zal in september 2016 haar advies over de kandidaten uitbrengen. 

De formele invloed van de gemeenteraad is beperkt. Veel voorwaarden waaraan een (lokale) 

omroep moet voldoen zijn al vastgelegd in de Mediawet en toewijzing wordt gedaan door de 

Commissariaat voor de Media.  



 

 

De gemeenteraad heeft  wat betreft de financiële ondersteuning een deel verplicht en een deel vrije 

beleidsruimte. De gemeenteraad kan aan het deel vrije beleidsruimte voorwaarden stellen over de 

volgende onderwerpen:  

- de regionale samenwerking/vorming van streekomroepen 

- lokale samenwerking,  

- kwaliteit,  

- eigen inkomsten.  

 

De Gemeenteraad is gevraagd kaderstellende uitspraken aan het college mee te geven bij het 

voorbereiden van het concept-advies over de toekenning van de zendmachtiging in september 2016.  

Dit raadsvoorstel heeft als doel de bespreking van in de raadscommissie samen te vatten . De raad ligt 

de vraag voor of dit een goede weergave is van de bespreking in de commissie.  

 

 

  

6. Gevolgen 

 Raadsvoorstel advies de Commissariaat voor de Media over toewijzing lokale zendmachtiging 2016 – 

2020. 

 

 

 

Advies gemeenteraad  

  

Wij stellen u voor het hierna afgedrukte besluit vast te stellen. 

 

   

 burgemeester en wethouders van Schiedam, 

 de secretaris,  de burgemeester, 

 

 drs. M.A. van den Hende C.H.J. Lamers 

 



 

 

Aan de gemeenteraad van Schiedam 

 

 

De raad van de gemeente Schiedam; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

 

b e s l u i t:   

het college de volgende richtinggevende uitspraken mee te geven  bij het voorbereiden van het concept-

advies over de zendmachtiging in september 2016: 

 

1. Schiedam heeft belang bij een sterke lokale omroep met Schiedamse profilering waarbij kwaliteit 

voorop staat. 

2. Het huidige budget van € 163.000,00 blijft beschikbaar voor de lokale omroep. 

3. Van de kandidaten die zich aanmelden voor de zendmachtiging wordt nadrukkelijk inspanning verwacht 

om te komen tot een samenwerking op lokaal niveau. 

4. Kandidaten moeten de bereidheid hebben om bovenlokale samenwerking serieus te onderzoeken, zowel 

in Waterwegverband als met Rotterdam, om te komen tot een schaalgrootte die leidt tot een 

levensvatbare professionele omroep.  

5. Breed gebruik van nieuwe media en  technische en journalistieke innovatie is belangrijk en zal 

gestimuleerd zal worden met een financiële incentive in de subsidiering. 

6. Het college van B&W wordt verzocht in de nieuwe subsidiemethodiek uit te gaan van een verplicht 

deel, een vaste bijdrage en deel dat prestatiegericht wordt ingezet om innovatie te stimuleren. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 

 

 

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

J. J. den Hollander, a.i. C.H.J. Lamers 

 

 

 

 

 

 


