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 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 20 januari 2021 

     

Onderwerp: Advies aanwijzing lokale publieke 

media-instelling 

 Aan de raad.  

 

 

*Z03307CA5A5* 
Beslispunten 

1. Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Stichting RTV Leiderdorp aan te wijzen als lokale 

publieke media instelling voor vijf jaar vanaf 28 november 2020. 

 

1 SAMENVATTING  

Stichting RTV Leiderdorp en Stichting Studio Leiderdorp hebben bij het Commissariaat voor de 
Media een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling van 
gemeente Leiderdorp. Het is aan uw raad om een gemotiveerd advies uit te brengen over welke 
aanvrager het beste de functie van lokale publieke media-instelling kan vervullen. Conform de 
richtlijnen van het Commissariaat voor de Media is een adviestraject opgezet en doorlopen.  
Uit een toetsing blijkt dat beide stichtingen voldoen aan de gestelde eisen en beschikken over een 
representatief programma bepalend orgaan (pbo). Er zijn objectieve criteria vastgesteld om de 
stichtingen op een zo goed mogelijke wijze met elkaar te kunnen vergelijken. De beoordeling op 
deze criteria wijst in het voordeel van Stichting RTV Leiderdorp. Op basis hiervan adviseert het 
college van B&W uw raad om aan het Commissariaat voor de Media  te adviseren om Stichting RTV 
Leiderdorp aan te wijzen als lokale publieke media-instelling.  
Aanvullend op de objectieve beoordeling  gaven beide stichtingen op 8 maart een presentatie aan 
uw raad over hun organisatie en waarom zij van mening zijn de lokale omroep voor gemeente 
Leiderdorp te moeten worden. De gemeenteraad wordt gezien als het orgaan dat bij uitstek zicht 
heeft op de lokale omstandigheden die relevant zijn. Uw raad heeft gelegenheid de (subjectieve) 
informatie uit de presentaties  mee te nemen in uw advies aan het Commissariaat voor de Media  
 

Stichting RTV Leiderdorp, hierna te noemen RTV. 

Stichting Studio Leiderdorp, hierna te noemen SSL. 

Het Commissariaat voor de Media, hierna te noemen het Commissariaat. 
 
2 Inleiding 

In 2015 heeft het Commissariaat RTV aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de 
gemeente Leiderdorp voor een periode van 5 jaar, tot en met 27 november 2020. RTV was de 
enige aanvrager, waarop uw raad positief heeft geadviseerd.   
In juni 2020 heeft RTV bij het Commissariaat een aanvraag ingediend om aangewezen te worden 
als lokale publieke media-instelling voor de gemeente in een aansluitende periode van 5 jaar. 
Tegen het einde van de adviestermijn, durend tot 13 oktober 2020, stuurde het Commissariaat op 
22 september de aanvraag van SSL in.  
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Op 12 oktober 2020 heeft uw raad besloten om bij het Commissariaat te vragen om 6 maanden 
uitstel van de adviestermijn zodat naast de aanvraag van RTV de aanvraag van SSL alsnog 
meegenomen kon worden in het adviestraject voor het aanwijzen van een lokale publieke media-
instelling. Het gevraagde uitstel is verleend tot 1 april 2021. RTV blijft tot 1 april aan als lokale 
omroep.  
 

Het commissariaat voor de Media vraagt uw raad op grond van de Mediawet een gemotiveerd 
advies uit te brengen over welke aanvrager het beste de functie van lokale publieke media-
instelling kan vervullen voor de gemeente Leiderdorp. 

Aanwijzing van een lokale publieke media instelling zal plaatsvinden met terugwerkende kracht 
vanaf 28 november 2020. 
 

3 Beoogd effect 

Aanwijzen van een lokale publieke media-instelling voor vijf jaar van 28 november 2020 tot en met 
27 november 2025.  
 

4 Argumenten 

 
1. Uit een beoordeling op basis van objectieve criteria blijkt dat Stichting RTV Leiderdorp met een 
score van 18 punten beter aansluit bij de gestelde criteria, tegenover Stichting Studio Leiderdorp 
met een score van 16 punten. 

 
Beide aanvragers voldoen aan de eisen, zoals omschreven in artikel 2.61, tweede lid, van de 
Mediawet 2008. Dit is vastgesteld aan de hand van het uittreksels KVK en de statuten van de 
instellingen. Ook hebben beide aanvragers een representatief programmabepalend orgaan (pbo). 
Dit stelden wij vast aan de hand van aanleverde documentatie en een uitvraag over het PBO 
(onderdeel van bijlage 3).  
Het samengaan van de stichtingen binnen de adviestermijn, teneinde één aanvrager over te 
houden, wordt niet gezien als een reële mogelijkheid. Hoewel beide besturen openstaan voor een 
gesprek over het samengaan is geconstateerd dat de verschillen tussen de twee omroepen door de 
stichtingen zelf als groot worden gezien. Mede gekeken naar het (te) korte tijdsbestek waarbinnen 
uitsluitsel zou moeten komen over het samengaan van partijen is besloten de inspanningen om dit 
te bevorderen te staken. De gespreksverslagen zijn als bijlagen 1 en 2 opgenomen. 

 
Wanneer het college er niet in slaagt de aanvragers te laten samengaan, dan vraagt het 
Commissariaat de raad om gemotiveerd te adviseren over welke aanvrager het beste de functie 
van lokale omroep kan uitoefenen. Dit omdat de gemeenteraad bij uitstek zicht heeft op de lokale 
omstandigheden die relevant zijn voor deze inschatting. 

 
Om dit zogenoemde aanvullende advies naar het commissariaat vormt te geven zijn er objectieve 
criteria vastgesteld om de stichtingen op een zo goed mogelijke wijze met elkaar te kunnen 
vergelijken. De criteria zijn verwerkt in een vragenlijst welke is voorgelegd aan en beantwoord 
door iedere stichting.  De antwoorden zijn beoordeeld en voorzien van een score. De uitwerking is 
als bijlage 3 opgenomen. 
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2. Het is aan uw raad om op basis van het advies van het college van B&W en de (subjectieve) 
presentaties van de stichtingen te bepalen welke aanvrager het beste de functie van lokale publieke 
media-instelling kan vervullen voor de gemeente Leiderdorp en daarop te besluiten. 
De objectieve beoordeling wijst uit dat RTV beter aansluit bij de gestelde criteria. Hieruit volgt het 
advies van het college van B&W om het Commissariaat te adviseren RTV aan te wijzen als lokale 
publieke media-instelling. 
Het adviestraject is zodanig ingericht dat de stichtingen (bij het voldoen aan de eisen) gelegenheid 
kregen zich rechtstreeks aan uw raad te presenteren. Deze presentaties vonden plaats tijdens de 
informatieavond op 8 maart. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- 
 

6 Communicatie 

Het commissariaat voor de Media wordt uiterlijk 31 maart op de hoogte gesteld van uw besluit.  
 

7 Financiën 

Er is jaarlijks een vast bedrag opgenomen in de begroting ad. € 14.765,- dat als gemeentelijke 
bijdrage aan de lokale omroep wordt verstrekt.  
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Gesprekverslag 10-12-2020 RTV Leiderdorp  
2. Gespreksverslag 10-12-2020 SSL  
3. Vragenlijst objectieve criteria met beoordeling 

 


