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Deadline
Raadsinformatiebrief nog graag dit jaar behandelen binnen het College B&W

Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De Gemeenteraad heeft een controlerende en kaderstellende rol. Het College voert het beleid uit.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 21 november 2022 heeft het Commissariaat voor de Media op basis van het Raadsbesluit 
(dossier 2022-0089044) dd. 13 september 2022 en de zienswijze van Stichting Via Cultura het het 
onderstaande besluit genomen en hierover gerapporteerd aan de gemeente Dordrecht:

Wat is de te delen informatie?
Het besluit van het Commissariaat voor de Media luidt:

I.  het Commissariaat voor de Media heeft het besluit genomen Stichting RTV Dordrecht aan te 
wijzen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de 
gemeente Dordrecht;

II. het Commissariaat besluit de aanwijzingsaanvraag van Stichting Via Cultura af te wijzen;

III. het Commissariaat bepaalt dat het besluit onder I. geldig is van 24 september 2022 tot 24 
september 2027;

IV. het Commissariaat maakt de volledige tekst van dit besluit, veertien dagen na de 
voorgeschreven bekendmaking daarvan, met uitzondering van de daarin vermelde 
persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar door publicatie op zijn website.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Stichting RTV Dordrecht neemt haar taak als lokale publieke media-instelling op en heeft haar 
aanvraag voor landelijke middelen in het kader van de subsidieregeling professionalisering Lokale 
Publieke Media-instellingen 2022-2023 tijdig ingediend.
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Bevordering van de samenwerking tussen de aanvragers
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.63, tweede lid, van de Mediawet kan per gemeente slechts één 
lokale publieke media-instelling worden aangewezen. In gevallen dat sprake is van meerdere 
aanwijzingsaanvragen waarvan de gemeenteraad heeft vastgesteld dat voldaan is aan de eisen 
opgenomen in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet, bevorderen burgemeester en wethouders 
ingevolge het bepaalde in artikel 2.63, eerste lid, van de Mediawet, voor zover dat redelijkerwijs 
mogelijk is, het samengaan van deze instellingen.

Het is niet de wens van beide partijen om samen te gaan, omdat ze ieder eigen ideeën en 
opvattingen hebben over hoe een lokale omroep te werk moet gaan. De portefeuillehouder geeft 
aan de samenwerking te zullen stimuleren en een bemiddelende rol te spelen tussen beide partijen. 
Hiertoe zijn ambtelijk de eerste stappen gezet.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Advies van gemeenteraad aan Commissariaat voor de Media over licentie Lokale omroep - 
Raadsvoorstel;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
- 2022-0089044 Raadsbesluit van 13 september 2022: verstrekken van een positief advies aan het 
Commissariaat voor de Media over het licentiehouderschap van RTV Dordrecht voor de komende 5 
jaar.
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