Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 28 mei 2020

Zaaknummer

: 75760

Onderwerp:

: Advies verlenging aanwijzing Regio8 als lokale publieke media-instelling

De raad wordt voorgesteld
1. Positief te adviseren aan het Commissariaat van de Media met betrekking tot de verlenging van de aanwijzing
van Regio8 als lokale publieke media-instelling voor de periode 2020 – 2025.

Aanleiding
Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) heeft 12 januari 2016 Optimaal FM voor vijf jaar
aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.
Het advies van de raad van 28 mei 2015 is daarop van invloed geweest. Deze aanwijzing is ingegaan op 2 augustus
2015 en eindigt op 1 augustus 2020. Regio8 heeft op 28 december 2019 aan het Commissariaat laten weten dat zij in
aanmerking wenst te komen voor verlenging van de aanwijzing als lokale publieke media-instelling. De raad dient
eenmaal in de 5 jaar gemotiveerd te adviseren over de vraag of de instelling nog voldoet aan de eisen die de
Mediawet stelt.
Wat wordt met beslissing bereikt
Met een positief raadsadvies aan het Commissariaat van de Media over de verlenging van de aanwijzing van Regio8
(als enige gegadigde) bestaat de mogelijkheid dat het Commissariaat voor de Media Regio8 weer zal aanwijzen als
de lokale publieke media-instelling
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1.Regio8 is voor onze gemeente de enige kandidaat en voldoet aan de in artikel 2.61, lid 2 van de Mediawet
gestelde eisen
Op grond van artikel 2.61, lid 2 Mediawet moet de instelling aan enkele eisen voldoen. Belangrijk aspect is of
Regio8 volgens de statuten een programma beleidbepalend orgaan (pbo) heeft. Dit orgaan bepaalt het beleid
voor het media-aanbod en is representatief voor de belangrijkste in de gemeente/regio voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Regio8 beschikt over een programmaraad
waarin o.a. stromingen vanuit sport, recreatie/toerisme, ouderen, geloofsgenootschappen, werknemers,
werkgevers, kunt & cultuur en etnische/culturele minderheden zijn vertegenwoordigd. Ook moet het gaan om een
rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid en moet het alle activiteiten verrichten die
nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
1.2 Regio8 voldoet naar tevredenheid aan de door de gemeente gestelde eisen (LTMA)
Met Regio8 is een overeenkomst gesloten die verder gaat dan de eisen die het Commissariaat van de Media stelt.
Regio8 voldoet naar tevredenheid aan de door ons gestelde eisen.
1.3 Op grond van artikel 6, lid 2 van de Mediaregeling 2008 moet de gemeenteraad binnen 18 weken advies
uitbrengen
De gemeenteraad moet binnen 18 weken na ontvangst van de aanvraag, dat is voor 12 juni 2020, advies
uitbrengen aan het Commissariaat. Door agendering voor de raadsvergadering op 28 mei 2020 wordt de gestelde
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Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk
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Burgemeester
☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden
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verworpen
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ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
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