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1. Voorstel  

1. Instemmen met het verzoek van het Commissariaat voor de Media over de 

zendtijdtoewijzing aan Stichting Mediagroep Midden Groningen 

 

2. Inleiding 

Dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd op grond van artikel 2.61 2e lid van de Mediawet 2008. In 

de Mediawet staat dat de gemeenteraad periodiek moet adviseren aan het Commissariaat voor de 

Media of de lokale omroep voldoet aan de bij wet gestelde eisen.  

3. Publiekssamenvatting 

De gemeenteraad dient van het Commissariaat voor de Media te toetsen of de lokale omroep 

voldoet aan de bij Mediawet gestelde eisen. Dat gebeurt dat eens in de 5 jaar. Vanwege de 

herindeling en samenvoeging van de bestaande lokale omroepen van Slochteren, Menterwolde en 

Hoogezand-Sappemeer, is per 2018 de eerste toetsing gevraagd. Per 1 januari 2023 volgt de 

volgende 5 jaarlijkse periode. De Stichting Mediagroep Midden Groningen voldoet aan alle gestelde 

eisen. De zendtijd door het Commissariaat kan dan ook zonder bezwaar worden toegewezen 

4. Bevoegdheid van de Raad 

De raad heeft in dit verband een adviserende rol. 

5. Beoogd effect 

Stichting Mediagroep Midden Groningen verkrijgt van het Commissariaat voor de Media een 

zendtijdtoewijzing voor de komende 5 jaar. 

6. Historische context 

In art. 2.61, 2e lid van de Mediawet 2008 is vastgelegd dat de raad van de gemeente waarin een 

lokale omroep actief is moet adviseren aan het Commissariaat voor de Media of de lokale omroep 

voldoet aan de bij wet gestelde eisen.  
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7. Argumenten 

Het Commissariaat voor de Media kan positief worden geadviseerd over de zendtijdtoewijzing aan 

Stichting Mediagroep Midden Groningen, omdat deze voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt. 

Wettelijk moet de lokale omroep: 

a. rechtspersoon zijn naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid 

b. zich volgens de statuten volledig/hoofdzakelijk ten doel stellen het op lokaal niveau 

uitvoeren van de publieke media-opdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht 

is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven en het 

verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;  

c. volgens de statuten een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod 

bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Het blijkt dat: 

• er sprake is van de Stichting Mediagroep Midden Groningen die werkt  met volledige 

rechtsbevoegdheid (bijlage I); 

• in het redactiestatuut de expliciete doelstelling staat beschreven over het uitzenden van 

radioprogramma’s in de gemeente Midden Groningen (bijlage II); 

• Stichting Mediagroep Midden Groningen beschikt over een beleidsbepalend orgaan dat is 

samengesteld uit een representatieve geleding van de samenleving in Midden-Groningen 

(bijlage III). 

De raad kan het Commissariaat voor de Media dan ook positief adviseren over de komende 

zendtijdtoewijzing. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

nvt 

9. Financiële paragraaf 

Er zijn met de zendtijdtoewijzing geen extra middelen gemoeid. In onze begroting is voor de 

jaarlijkse subsidie een bedrag opgenomen dat is gebaseerd op de VNG richtlijnen. 

10. Communicatie 

Het Commissariaat voor de Media wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het raadsbesluit. 

11. Draagvlak en vervolgtraject  

Voor de totstandkoming van het voorstel is afgestemd met de Stichting Mediagroep Midden 

Groningen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Bijlage: 

1 Statuten Stichting Mediagroep Midden Groningen 

2 Redactiestatuut Mediagroep Midden Groningen 

3 Beleidsbepalend Orgaan Mediagroep Midden Groningen 

 
 

 


