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Onderwerp
Aanwijzing Lokale Omroep SPO-BCVW

Beslispunten
1. Positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het aanwijzen van 

SPO-BCVW als lokale omroep van de gemeente West Betuwe.

Inleiding
Per  gemeente  mag,  voor  een periode  van vijf  jaar,  aan een lokale  omroepinstelling 
zendtijd  worden toegewezen.  Dit  is  een taak van het  Commissariaat  voor  de  Media 
(CvdM) en geschiedt slechts aan één lokale omroepinstelling. Een voorwaarde is dat de 
omroepinstelling  lokaal  gebonden  informatie  verschaft  en  fungeert  als 
communicatiemogelijkheid voor de plaatselijke gemeenschap. De gemeenteraad van de 
betreffende gemeente heeft hierin een adviserende stem richting het CvdM.

Bij brief van 29 augustus 2018 heeft de nieuw opgerichte fusieomroep Stichting Publieke 
Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe (SPO-BCVW) bij het CvdM 
een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling 
van de gemeenten die  zij  in  haar  naam meedraagt.  Alvorens  het  CvdM een besluit 
neemt  over  deze aanvraag,  vraagt  zij  advies  aan de betrokken gemeenten rond de 
vraag of de genoemde omroep voldoet aan de in de wet gevraagde eisen. Dit heeft zij  
ook aan de gemeenteraad West Betuwe gevraagd, middels de brief die als bijlage 1 bij 
dit voorstel is opgenomen.

Het SPO-BCVW vraagt u om te adviseren over de aanvraag n.a.v. de volgende vragen:
 Is  de  aanvrager  een  rechtspersoon  naar  Nederlands  recht  met  volledige 

rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of vereniging?
 Stelt de aanvrager zich ten doel op regionaal niveau de publieke mediaopdracht 

uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging 
van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?

 Heeft  de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor  het 
media-aanbod bepaalt?

 Is dit programmabeleidbepalend orgaan (pbo) representatief samengesteld?

Op basis van de voorliggende stukken van SPO-BCVW (bijlage 2) stellen wij u voor om 
positief te adviseren richting het CvdM op basis van de als bijlage bijgevoegde concept-
antwoordbrief. Separaat aan dit voorstel behandelen de gemeenten Vijfheerenlanden, 
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Buren  en  Culemborg  eenzelfde  raadsvoorstel,  of  heeft  die  behandeling  in  deze 
gemeenten inmiddels plaatsgevonden.

Besluitgeschiedenis
Voor  de  fusiedatum  van  de  nieuwe  omroep  SPO-BCVW  had  RTV  Betuwe  de 
uitzendrechten voor de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Voor Lingewaal bezat 
LekWaalMedia tot december 2017 de uitzendrechten. Toen hief men de stichting op en 
sindsdien is er geen lokale omroep meer actief geweest in Lingewaal.
In hun vergaderingen van november en december 2018 hebben de toenmalige colleges 
van Geldermalsen,  Lingewaal  en Neerijnen ingestemd met het  compenseren van de 
frictiekosten die gepaard gingen met de fusie. Dit behelsde een bedrag van € 6.815 per 
gemeente.

Beoogd effect
SPO-BCVW in staat te stellen om als lokale omroep van de gemeente West Betuwe te 
functioneren

Argumenten
1.1 SPO-BCVW voldoet aan de daarvoor gestelde eisen;
Het  CvdM vraagt  om advies  op  basis  van de hierboven genoemde vragen.  Een 
controle  van  de  aangeleverde  stukken  laat  zien  dat  positief  op  deze  vragen 
beantwoord kan worden. SPO-BCVW is een stichting, het is regionaal actief om een 
media-aanbod te verzorgen en voorziet daarmee in maatschappelijke behoeften én 
de statuten geven blijk van het hebben van een programmabeleidbepalend orgaan 
dat representatief is samengesteld (zie ook argument 1.2).

1.2 SPO-BCVW heeft een programmabeleidbepalend orgaan (PBO) dat representatief  
is;

De samenstelling van het PBO van SPO-BCVW is representatief voor de bevolking 
van de regio. Er zijn afvaardigingen vanuit de Sport- en Cultuurwereld, de kerken, de 
zorgpartners en het vluchtelingenwerk.

1.3 SRC  en RTV  Betuwe   hebben  zich  in  het  verleden  een betrouwbare  partner  
getoond;

De voorgangers van SPO-BCVW, SRC en RTV Betuwe, hebben zich in de afgelopen 
jaren voor de betrokken gemeenten laten kennen als een betrouwbare partner op 
mediagebied.  Er  is  dan ook  vertrouwen dat  door  de  fusie  een nieuwe,  stabiele, 
levensvatbare regionale omroep in stand blijft.

1.4 Er is geen alternatief
Er heeft zich naast SPO-BCVW geen andere gegadigde gemeld om aangewezen te 
worden als lokale omroep voor de gemeente West Betuwe.

1.5 Het beantwoordt aan het doel van de fusie van de omroepen;
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In het voortraject van de fusie is door gemeentelijke bestuurders ingezet op een 
brede  regionale  omroep  die  voor  alle  vier  de  gemeenten  in  de  regio  (Buren, 
Culemborg,  Vijfheerenlanden  en  West  Betuwe)  als  lokale  omroep  zou  worden 
aangewezen. Nu deze er is, ligt het in de lijn der verwachting om deze vervolgens 
ook aan te wijzen als lokale omroep van West Betuwe.

Kanttekeningen
-

Duurzaamheid
N.v.t.
Financiën
Met het aanwijzen van SPO-BCVW als lokale omroep voor West Betuwe zijn geen kosten 
gemoeid.  De  frictiekosten  die  gepaard  gingen  met  de  fusie  zijn  reeds  door  de 
oorspronkelijke acht gemeenten bekostigd. 

Uitvoering
Na  akkoord  door  uw  raad  wordt  de  bijgevoegde  conceptbrief  verzonden  aan  het 
Commissariaat voor de Media. Op basis van deze terugkoppeling én die van de andere 
drie gemeenten, besluiten zij of SPO-BCVW wordt aangewezen als de lokale omroep van 
West  Betuwe.  Indien  dit  laatste  het  geval  is,  zal  SPO-BCVW  een  subsidieaanvraag 
indienen bij  de  vier  gemeenten voor  financiële  ondersteuning.  Dit  is  gebruikelijk  en 
hiermee is in de begroting 2019 ook rekening gehouden.

Communicatie
Voorliggend  voorstel  is  tot  stand  gekomen  na  een  zorgvuldig  gelopen 
voorbereidingstraject met gemeentebesturen, de twee lokale omroepen en ambtelijke 
ondersteuning,  en wordt in alle vier  de betrokken gemeenten aan de gemeenteraad 
voorgelegd.

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 4 december 2018,  

besluit:

positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het aanwijzen van SPO-
BCVW als lokale omroep van de gemeente West Betuwe.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 15 januari 2019, nummer 27

de griffier,                                  de voorzitter,
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