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Beantwoording van de vragen 
Vraag 1) Wat is de samenstelling van het programma beleidbepalende orgaan (PBO) van RPL als zijn de 
representatieve lokale omroep voor Woerden? Hierbij gaarne ingaan op:  
aantal zetels;  

  de vertegenwoordiging van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen; 
  de vertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden;  
  aantal leden dat zitting heeft op persoonlijke titel.  

 
Antwoord:  
Het huidige ledenaantal van de PBO voldoet aan het minimum aantal van vijf. We missen we nog wel een paar 
stromingen. Het PBO bestaat uit een vertegenwoordiging van:  

  onderwijs en educatie  
  de werknemers (bonden), van de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, 

sportkoepel en de werkgevers.  

 
Sinds juli 2020 is er een vacature voor de vertegenwoordiger van etnische en culturele minderheden. Er is bij etnische 
minderheden weinig animo voor participatie, ook als er een oproep wordt gedaan voor het meedoen aan een 
radioprogramma.  
Sinds juli 2020 is er ook een vacature voor de vertegenwoordiger van kunst en cultuur. Er is contact hierover met de 
sector.  
 
Vraag 2) Is de personeelswerving voor vrijwilligersvacatures van lokale omroepzenders een activiteit van het 
college?  
 
Antwoord:  
De gemeente Woerden prijst zich gelukkig met vele vrijwilligersorganisatie. Deze organisaties zijn de spil van het 
sociaalmaatschappelijk leven in onze gemeente. Wij zien het ondersteunen van maatschappelijk relevante 
vrijwilligersorganisaties als onze taak. Deze ondersteuning kan alle vormen aannemen. RPLWoerden hebben we 
ondersteund door hun oproep om vrijwilligers via onze Infopagina te versterken.  

Myrte van de Klundert
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Vraag 3) Is het maken van reclame voor welke media omroep dan ook een taak van het college?   
 
Antwoord:  
Reclame maken, nee. Informeren, ja. Het is onze taak ervoor te zorgen dat de inwoners goed geïnformeerd worden over 
wat er lokaal speelt, waaronder de politieke besluitvorming. Naast onze eigen media spelen RPLWoerden en de 
Woerdense Courant hierin een belangrijke rol. Deze media zijn gratis voor onze inwoners en redactioneel onafhankelijk. 
Beide media hebben ons in de afgelopen periode laten weten dat zij het in toenemende mate moeilijk hebben. Ook de 
coronacrisis maakt het voor hen niet makkelijker. Waar mogelijk ondersteunen we hen op bescheiden basis. In dat kader 
is gepubliceerd over RPLWoerden op de gemeentelijke infopagina.  
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Schriftelijke vragen ex art 42 RvO inzake waarborg onafhankelijkheid lokale publieke media 
ten opzichte van bestuurders gemeente Woerden in de gemeentelijke informatievoorziening 
aan burgers 
 
Woerden, 28 december 2020 
 
Geacht college, 
 
Het Commissariaat voor de Media heeft RPL aangewezen als lokale publieke media-instelling, als 
zijnde representatieve lokale omroep voor Woerden. De gemeenteraad van Woerden heeft een 
adviserende rol inzake de aanwijzing.  
Een lokale omroep heeft conform de Mediawet een belangrijke informatieve functie voor de 
burgers.  
Van groot belang inzake de democratie is de waarborg van representatieve informatievoorziening 
aan de burgers door de lokale mediaomroep. Kenmerkend zijn het ‘programmabeleid bepalende 
orgaan’ (PBO), de volstrekte waarborg van journalistieke onafhankelijkheid en het voorkomen van 
elke schijn van (politieke) belangenverstrengeling.  
 
Ik heb de volgende vragen aan het college, 
 
1. Wat is de samenstelling van het programmabeleid bepalende orgaan (PBO) van RPL als zijnde 

representatieve lokale omroep voor Woerden? Hierbij gaarne ingaan op: 

• aantal zetels; 

• de vertegenwoordiging van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
stromingen; 

• de vertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden; 

• aantal leden dat zitting heeft op persoonlijke titel.  
 
2. Is de personeelswerving voor vrijwilligersvacatures van lokale omroepzenders een activiteit 

van het college?  
 
3. Is het maken van reclame voor welke mediaomroep dan ook een taak van het college? 

 
 
Wilma de Mooij, WeDo/LHK 
 
Bijlagen: 
 
- Website gemeente Woerden 
- Twitter gemeente Woerden 
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