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1. Voorstel 

1. Adviseer positief op het verzoek van het Commissariaat voor de Media over de 

zendtijdtoewijzing aan Stichting Mediagroep Midden Groningen.  

 

2. Inleiding 

Elke gemeente is verplicht om de aanvraag van een lokale omroeporganisatie in overweging te 

nemen. Per gemeente is één lokale omroeporganisatie toegestaan en in Midden-Groningen is dat de 

Stichting Mediagroep Midden Groningen. Dat is een combinatie van de omroepen uit voormalig 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.  

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. Nu er sprake is van een 

nieuwe stichting, een combinatie van de lokale omroepen van de heringedeelde gemeenten is de 

nieuwe raad om dit advies gevraagd.  

 

3. Publiekssamenvatting 

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

voldoet aan de bij Mediawet gestelde eisen. Normaal gebeurt dat eens in de 5 jaar, maar vanwege 

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

en Hoogezand-Sappemeer, wordt nu per 2018 ook een toetsing gevraagd. De Stichting Mediagroep 

Midden Groningen voldoet aan alle gestelde eisen. De zendtijd door het Commissariaat kan dan ook 

zonder bezwaar worden toegewezen. Vooral de rol van het beleidsbepalend orgaan, waarin een 

afspiegeling van maatschappelijke organisaties is vertegenwoordigd, is van doorslaggevend belang. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad heeft in dit verband een controlerende rol. 
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5. Beoogd effect 

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

zendtijdtoewijzing voor de komende vijf 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.  

Met de herindeling vindt een actualisering van de benodigde gegevens plaats, die wederom door de 

raad moet worden gecontroleerd, waarna advies volgt aan het Commissariaat voor de Media. 

Per gemeente is slechts één lokale omroep toegestaan. De bestaande lokale omroepen van 

Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zijn samengevoegd in één Stichting Mediagroep Midden 

Groningen. Omroep Menterwolde is per 1 januari 2018 opgeheven.  

 

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); 
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- 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 

nvt 

10. Communicatie 

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

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

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

Groningen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlagen: 

1 Statuten Stichting Mediagroep Midden Groningen 

2 Redactiestatuut Mediagroep Midden Groningen 

3 Beleidsbepalend Orgaan Mediagroep Midden Groningen 
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