
Raadsvoorstel

Opsteller 
Leeuwerink, Anouk 

Vergadering van 
28 september 2021 

Kenmerk 
Z/21/019239 / D/21/034660 

Portefeuillehouder 
Victor Molkenboer 

Portefeuille 
Cultuur 

Onderwerp 
Hernieuwde aanwijzing lokale publieke media-instelling gemeente Woerden 

Samenvatting 
Het Commissariaat voor de Media benoemt in elke gemeente één omroep tot lokale publieke media-instelling. In 
Woerden is dat momenteel Stichting Lokale Omroep Woerden. Deze aanwijzing loopt af op 22 januari 2022. Stichting 
Lokale Omroep Woerden heeft het Commissariaat laten weten deze periode te willen verlengen met een nieuwe periode 
van vijf jaar. De gemeenteraad heeft hierin een bepalende rol; het Commissariaat baseert zijn beslissing op een advies 
van de raad over de vraag of Stichting Lokale Omroep Woerden voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 (artikel 2.61, 
derde lid) stelt. In de als bijlage aangehechte brief ‘Woerden, hernieuwde aanwijzing 2022’ vraagt het Commissariaat aan 
de raad om vóór 21 oktober 2021 een advies toe te sturen, in de vorm van een getekend besluit, dit raadsvoorstel en de 
notulen van de raadsvergadering. Wij constateren dat Stichting Lokale Omroep aan alle voorwaarden voldoet en stellen 
de raad voor het Commissariaat voor de Media te adviseren Stichting Lokale Omroep Woerden opnieuw aan te wijzen als 
de lokale publieke media-instelling voor de gemeente Woerden voor een periode van vijf jaar.   

Gevraagd besluit 
1. Besluit het Commissariaat voor de Media te adviseren Stichting Lokale Omroep Woerden opnieuw aan te wijzen als de
publieke media-instelling voor de gemeente Woerden voor een periode van vijf jaar nu zij voldoet aan alle eisen die artikel
2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 stelt.

Inleiding 
Het Commissariaat voor de Media benoemt in elke gemeente één omroep tot lokale publieke media-instelling. In 
Woerden is dat momenteel Stichting Lokale Omroep Woerden. Deze aanwijzing is ingegaan op 22 januari 2017 en loopt 
af op 22 januari 2022. Stichting Lokale Omroep Woerden heeft het Commissariaat per e-mail op 21 mei 2021 laten weten 
dat zij deze periode graag wil verlengen met een nieuwe periode van vijf jaar. Voordat het Commissariaat een beslissing 
neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad van Woerden op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 
2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of Stichting Lokale Omroep Woerden voldoet aan de eisen die in 
artikel 2.61, tweede lid van deze wet zijn gesteld.  

Voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling komen op grond van artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008 
alleen instellingen in aanmerking die:  

a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau

uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging
van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de



instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te 
vervullen;  

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is
voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen.

Het Commissariaat verwacht van uw raad een gemotiveerd advies over de aanvraag. Dit betekent dat de raad de 
volgende vragen duidelijk en gemotiveerd met ja of nee moet beantwoorden:  

1. ls de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met andere
woorden: is het een stichting of een vereniging?

2. Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal 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?

3. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
4. ls dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?

Participatieproces 
Niet van toepassing. 

Wat willen we bereiken 
We willen Stichting Lokale Omroep Woerden behouden als lokale publieke media-instelling. 

Wat gaan we daarvoor doen 
Het Commissariaat dient vóór 21 oktober 2021 advies van uw raad te ontvangen. Behalve het advies over de aanwijzing 
in de vorm van een getekend besluit, ontvangt het Commissariaat in ieder geval het raadsvoorstel en de notulen van de 
raadsvergadering. Als er geen notulen van de raadsvergadering zijn gemaakt, dan wil het Commissariaat graag weten 
waar de raadsvergadering te beluisteren of te bekijken valt.  

Argumenten 
Stichting Lokale Omroep Woerden voldoet aan alle eisen die in artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008 zijn 
gesteld. De vier voorwaarden zijn alle met ‘ja’ te beantwoorden:   

Voorwaarde 1: ls de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met 
andere woorden: is het een stichting of een vereniging?  
Argument 1: Ja. Stichting Lokale Omroep Woerden is een stichting, zoals blijkt uit het uittreksel van de Kamer van 
Koophandel dat als bijlage is aangehecht.  

Voorwaarde 2: Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal 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?  
Argument 2: Ja. Volgens de statuten, die als bijlage zijn aangehecht, heeft de stichting tot doel het uitzenden van een 
programma-aanbod bestemd voor de gemeente Woerden. De stichting ziet erop toe dat de door derden uit te zenden 
programma’s:  

a. in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente;
b. gericht zijn op het voorzien in de binnen de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en

geestelijke behoeften;
c. geacht kunnen worden van algemeen nut te zijn;
d. in principe een aanvullend karakter hebben.



Voorwaarde 3: Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt? 
Argument 3: Ja. In de statuten is opgenomen onder 3.c: ‘De stichting tracht haar doel te bereiken door het instellen van 
een programmabeleid-bepalend-orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt.’  

Voorwaarde 4: ls dit programmabeleid-bepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?  
Argument 4: Ja. Volgens het document ‘Samenstelling PBO Stichting Lokale Omroep Woerden’, dat als bijlage is 
aangehecht, is het aantal leden dat zitting heeft op persoonlijke titel op moment van schrijven zes. De samenstelling van 
dit orgaan is opgedeeld in negen ‘stromingen’:  

1. maatschappelijke zorg en welzijn
2. cultuur en kunst
3. kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
4. werknemers
5. werkgevers
6. onderwijs en educatie
7. sport en recreatie
8. etnische en culturele minderheden
9. jongeren

Er zijn op moment van schrijven drie openstaande vacatures in het pbo, op de posten maatschappelijke zorg en welzijn, 
cultuur en kunst, en jongeren. Bij navraag zegt de stichting hard op zoek te zijn naar vrijwilligers die deze vacatures willen 
vervullen, maar zij wijst op de moeite die elke Woerdense vereniging heeft om vrijwilligers te vinden. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
Wij zien geen risico's of alternatieven. Er heeft zich geen andere partij gemeld. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Niet van toepassing.  

Communicatie 
Niet van toepassing. 

Vervolgproces 
Het Commissariaat dient vóór 21 oktober 2021 advies van uw raad te ontvangen. Wij zorgen ervoor dat het getekend 
besluit voor deze deadline is ingediend bij het Commissariaat, met desgevraagde bijlagen (het raadsvoorstel en de 
notulen van de raadsvergadering. Als er geen notulen van de raadsvergadering zijn gemaakt, dan wil het Commissariaat 
graag weten waar de raadsvergadering te beluisteren of te bekijken valt.)  

Bevoegdheid raad 
De gemeenteraad dient op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over 
de vraag of Stichting Lokale Omroep Woerden voldoet aan de eisen die in artikel 2.61, tweede lid van deze wet zijn 
gesteld. Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 18 weken een 
gemotiveerd advies dient uit te brengen over deze vraag.  

Bijlagen 

D/21/035664: Brief ‘Woerden, hernieuwde aanwijzing 2022’, Commissariaat voor de Media d.d. 17 juni 2021 



D/21/034667: Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Lokale Omroep Woerden 
D/21/034670: Samenstelling PBO Stichting Lokale Omroep Woerden 
D/21/034571: Statuten Stichting Lokale Omroep Woerden 



RAADSBESLUIT  
D/21/034672 
Z/21/019239 

Onderwerp: Hernieuwde aanwijzing lokale publieke media-instelling gemeente Woerden 

De raad van de gemeente Woerden;  

gelezen het voorstel d.d. 9 september 2021 van: 

- burgemeester en wethouders

Gelet op artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet; 

b e s l u i t: 

Besluit het Commissariaat voor de Media te adviseren Stichting Lokale Omroep Woerden opnieuw 
aan te wijzen als de publieke media-instelling voor de gemeente Woerden voor een periode van vijf 
jaar nu zij voldoet aan alle eisen die artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 stelt. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op  

De griffier, 

drs. M.J.W. Tobeas    

De voorzitter, 

V.J.H. Molkenboer





   

         
             

            
      

         
          

             
           

      
             

 
       

   
              

           

               
            

          
       

   
            

              
              

            
        

             
             

         
       

     
           

              
          
           

             
    

   
               

           
           

              









      

           

          
    

           
          

              
  

    

            
         

         
     

            

 
                 

            
       

           
         

         
   

           
      

        
     

          

              
          

         
 

               
              

         
         

               

             
           

             



       

  
             
 

               
      

             
        

 
          

       
   

    

                
        

             
     

               
 

   

      
          

           
              

             
             

           
                

            
      

             

           
            

          
    

          
          

              
          

             
    

             
          



        

         

          

              
        

           
         

        
            

            

      
         

            

  

          
           

      
           

             

       
             

              
            

              
   

              
             

         

      
   

       
   

         
          

          
         



            

             
             

             

     
           

           
            

          
           

        
           

              

              
       

             

    
              

      
            

         
             

            
         

               
          

          
            

         
         

    
         

          
         

             

               

       
           

        
  



    

              
          

             
          

  
           
          

         
     
           

        
  

            
      

        
             

        
               

 
          

            
          

       
  

      
          

 

 
                 

           
            

 
            

               
           

             
              

  



                  

       
              

      
                    

                
   
          

         
          

         
 

              
        

               
          
     

             
 

               

 
           

              
             

     
   

 
          

 
             

 
          

          
            

          
                 

            
  









   

  

 

        

   

             
          

          

             
   

        
            

     
        
      

        
           

    
            

       
    
        

  
          

    
        

         

          
     

    



             
        

         
   

            

 

                
              

           

          
          

         
            

     
        

           
          

            
    

              
             

           
        

             

        
               

          
             

  
               

         
                
  

           
            
      



 

   
  
         
             
  

              
     

            
         

              
       

        

     

 

       
           

            
             

            
             

      
                

            
         

           
    

          
           

          
    

             
        

             
            

            
  

             
           

         
           

            
   

                
            



              
        

     
              

           
       

            
          
         
             

  

 

            
           

               
  

           
              

         
               

            
             

    
             

            
           

             
       
    

 

           

            
      
            

        
           



 

 

         
        
    
          
          

               
             

               
      

               
            

      
                 

   
              

   
              

   
               

               
   

            
          
        
 

           
           

    
             

              

              
       

      
             

     
  

                
      

               
           



   

  

            
           

              
       

            

      
          

        
  

           
        

       
            

         
              

 
           

             
            

    

  

 

       
            

 

    

 

                    

           
            

 
              

              
           

                  
         



            
            

     
                   

 

                
          

            

          
          

              
          

              
          

    
              

               

 

              
         

            
              

       
            

 
     
             

       

 

 

            
        

               

     
               



 

          

          



     

  

 
               

            
            

          
  

 
  

      

 
 

  

    

  
                                             
  

   

 
   

          

                
                    

           

            
  

                
         

   
           

   

 



     

              
         

            
           

 
            

              

             
            

    
             

         
            

   
                

        
              

            
               

             

              
            

  
          
             

                  
       

             
    

             
           

              
              

             
           

    
                           
   

               
                     

           

 



     

              
              

 
              

           
            

         

  
             

    
          

            
             

             

               
  

           
             

              
              

     

                 
              

             
  

               
 

          
           

  

 
 

            
  

                        
           

 

 
           

  
            

             
       

 



     

          

 
             

                         
               

     
            

          

   
 

         

 

         

       

          
        

              
              

            

          
       

            

           
           

           
          

 

 



     

    
            

             
            
    

           
            

             
           
            

       
              

          
              
            

             
          

   

  

 



     

  

 

           

            

            

            

        

     

 
          

         
        

   
          
    

         
           

      
         

        
           

          
          

       
    
       
   
   
          

       
          
      
         

  

      

 
   

       
        
   

       



        
      

         
     

      
      

       
           

 
            

    

  

 
             

      
            

           
        

  

 
         

         

       

 
             
            

             
           

    

 
              

          
   
     
           

          
           

   
            

         

 
            

         
      

  

         



          
         

               

        
  

 
             

 
      

     
        
       

             
   

    
    
    
    
     
         

         
         

            

            
            

    
       

       

 
              

           
      

         
         

          

     
     
        

      
           

             
         

 
            

   
      

             
              

        

       



       

 
        

           
               

             

            
            

       
  
         

         
         

              
          

     
            

         
              

           

 
            

         
      

 
           

               

 
         

 

 
        

   

         



Inzien uittreksel - Stichting Lokale 
Omroep Woerden (41184382) 

Kamer van Koophandel, 11 mei 2021 - 14:54 

KvK-nummer 41184382 
·-·······-····-···-··-··---········----·····-·····-···--···---

Rechtspersoon 

RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zetel 
Bezoekadres 
Telefoonnummer 
Datum akte van oprichting 
Datum akte laatste 
statutenwijziging 
Activiteiten 

------··-··················-······--···············"·•···

Bestuurders 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

804097860 
Stichting 
Stichting Lokale Omroep Woerden 
Woerden 
Rubensstraat 1, 3443GE Woerden 
0348424141 
03-09-1990
05-07-2011

SBI-code: 6010 - Radio-omroepen 
Omroeporganisaties 

01-10-2017 (datum registratie: 02-10-2017)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

01-10-2017 (datum registratie: 02-10-2017) Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

01-12-2019 (datum registratie: 02-12-2019)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gegevens zijn vervaardigd op 11-05-2021 om 14.54 uur. 



o verzicbt
b

va.n de leden van het programmabeleidbepalend 
orgaan (p oJ 

Voorzitter: 

Adres: P/A: Rubensstraat 1 3443GE Woerden 

Tel. nr. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Stroming Naam en adresgegevens Organisatie/instelling en 
adresgegevens 

Maatschappelijke zorg en Vacature 
welzijn 

Cultuur en kunst Vacature 

Kerkgenootschappen en ge-
nootschappen op geestelijke 
grondslag  

Werknemers 

Werkgevers 

Onderwijs en educatie 

Sport en recreatie 

Etnische en culturele 
minderheden 

Jongeren Vacature 

2 





 

 
    

           

          

    

           

         
              

   

    

             
         

         
   

            

                

            
       

           
         

         
   

           
      

         
     

          

              
          

         
 

           

              
         

         

            

             
           

          



     

   

                
        

            
     

               

  

             
 
           

       
             

       
 

         
       

    

      
          

           
              

            
             

          
                

          
     

            
 

        
            

          

    

          

          
              

          
             

    

            
          



    

        

          

         
          

             
        

           

         
         

           
            

       
        
             

 
         
           

     

           

             

       

            
              

           

              
   

              
             

         

      

       

   
        
          

 

   



 

                 

            
             
          

     

          
             

           

          
           

        

           
              

              

       

             

    

              
      

            
        

            
            

         
              

          

          
            

         
         

    

        
        

         

             

              

       
          

       
 



    

             
            

               
            

           
          

         
     

           
       

  
            

          
        

             
        

              

          
            

          
       

       
          

 

 
             

          
           

 

             

               
          

             
                 

 



     

      

             
      

                

                
   

          
        

          
         
 

            
        

               
          
     

             
 

              
 

 
           

            
            

     

   

 

          

            

          

           
          

          
                 

            
  






