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Achtergrond

Het Commissariaat voor de Media wijst elke vijf jaar op advies 
van de gemeenteraad aan welke organisatie de lokale 
omroepfunctie in een gemeente mag vervullen. 



Procedure aanwijzing
•November 2021: Commissariaat voor de Media informeert griffie over einddatum 
licentiehouderschap.
•Januari 2022: Publicatie oproep voor nieuwe kandidaat licentiehouders op 
gemeentepagina 
•24 maart uiterlijke indieningsdatum (6 maanden voorafgaand)
•RTV Dordrecht stuurt tijdig benodigde documenten 
•Via Cultura dient op 24 april deel van documenten in
•1 mei 2022: i.o.m. CvdM besluit om beide aanvragen in behandeling te nemen. 
•7 juli 2022: Technische vragen Gewoon Dordt
•20 september 2022: Uiterlijke datum aanleveren advies vanuit Gemeenteraad aan 
CvdM



5 beoordelingscriteria
1. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met 

volledige bevoegdheid?

2. Wat ziet de aanvrager als de visie en doelstellingen van hun 
omroep (statutair en in haar beleidsplan)?

3. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid 
voor het media-aanbod bepaalt?

•      Hoe is het pbo samengesteld?
•      Zijn de vertegenwoordigers representatief?
•      Zijn de vertegenwoordigers zichtbaar en benaderbaar?
•      Kent het pbo een evenredige vertegenwoordiging naar
              leeftijd, geslacht en etnische afkomst?
•      Hoe zijn de leden van het pbo benaderd door de omroep?

 



Vervolg 
beoordelingscriteria

4. Hoe is de vergaderstrategie en
    verslaglegging ingebed in de organisatie van
    de aanvrager?

5. Voldoet het programma aan de ICE-norm:
    informatie, cultuur, educatie ?



Weergave beoordeling
in advies aan de raad

Per criterium:
1.weergave van antwoorden uit ingestuurde documenten (exacte 
weergave)

2.Beoordeling aanvrager op juistheid en tegemoetkoming aan 
voorwaarde

3.Conclusie per criterium op geschiktheid van kandidaat 
licentiehouders



Conclusies in het kort
Criteria RTV Dordrecht Via Cultura

Criterium1

Criterium 2

Criterium 3

Criterium 4

Criterium 5



Conclusies in het kort
Criterium 1

Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 
bevoegdheid?

Beide aanvragers zijn een rechtspersoon (exemplaar van notarieel vastgelegde 
statuten).



Conclusies in het kort
Criterium 2

Wat ziet de aanvrager als de visie en doelstellingen van hun omroep 
(statutair en in haar beleidsplan)?

•RTV Dordrecht: focus op lokale omroep en helder beleidsplan. 
•Via Cultura: focus op streekomroep, niet eenduidig beleidsplan.



Conclusies in het kort
Criterium 3
 

Heeft de aanvrager volgens de statuten en orgaan dat het beleid 
voor het media-aanbod bepaalt? 

• RTV Dordrecht: juridische status pbo ingeregeld.
• Via Cultura: juridische status pbo niet onderbouwd.
• Beide partijen: aantal stromingen nog niet vertegenwoordigd in 

het pbo. 
• Via Cultura: diversiteit in leeftijd, geslacht en etnische achtergrond 

beter ingevuld.
• RTV Dordrecht: representativiteit van de leden beter 

gegarandeerd
• Opdracht aan beide partijen: maak het pbo meer benaderbaar en 

zichtbaar. 



Conclusies in het kort
Criterium 4

Hoe is de vergaderstrategie en verslagging ingebed in de 
organisatie van de aanvrager?

• RTV Dordrecht: pbo komt minimaal 4 x per jaar bijeen, 
verslaglegging.

• Via Cultura: pbo komt jaarlijks minimaal 3 x bijeen, wordt niets 
vermeld over verslaglegging.



Conclusies in het kort
Criterium 5

Voldoet het programma aan de ICE-norm: informatie, cultuur, educatie ?
In de toekomst wordt LTMA wordt de norm: Lokaal Toereikend Media-Aanbod.

• RTV Dordrecht: voldoet aan de ICE-norm: 50% van toetsingstijd een 
informatief karakter op informatie, cultuur, educatie.

• RTV Dordrecht voldoet grotendeels ook al aan LTMA.
• Via Cultura: kan samen met de partners in de Drechtsteden 43 programma’s 

waarvan 20 volgens ICE-norm leveren. De aanvrager gaat daarbij uit van een 
streekomroep. 



Vragen en antwoorden

?
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