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Nijverdal, 25 mei 2011 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 

GEMEENTE HELLENDOORN 
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Wcrkpr.. / , 

Archief D/frUecks £V1 Vgrir.- ' 

Onderwerp: (her)benoeming leden programmaraad Twente 

Geachte gemeenteraad, 

Op basis van de Mediawet benoemen de gezamenlijke gemeenteraden, voor het 
verzorgingsgebied waarvan de desbetreffende gemeente onderdeel uitmaakt, een 
programmaraad. De programmaraad brengt advies uit over het analoge zenderpakket voor 
televisie en radio aan de in het verzorgingsgebied werkzame kabelexploitant. In uw gemeente 
is dat het verzorgingsgebied van kabelexploitant Ziggo en is de programmaraad Twente 
actief. De programmaraad Twente behartigt daarmee de belangen van de kijkers en luisteraars 
van het analoge zenderpakket voor televisie en radio. Het analoge aandeel kijkers en 
luisteraars is toch altijd nog circa 50% van alle kijkers en luisteraars (de overige 50% kijkt en 
luistert inmiddels digitaal) in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, 
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Rijssen-Holten. Voor meer informatie over 
de programmaraad Twente verwijzen wij u naar onze website 
www.programmaraadedtwente.nl. 

Door allerlei ontwikkelingen is de consumenteninvloed op het door te geven zenderpakket 
voor radio en televisie al enige tijd in discussie. De voormalige minister van OCW, de heer 
Plasterk heeft daarover in 2009 een eerste brief aan de Kamer geschreven. De huidige 
minister, Van Bijsterveldt, heeft op 15 maart jl. naar aanleiding van Kamervragen het 
volgende aan de Kamer gemeld: "Voor de zomer verwacht ik de Kamer te informeren welk 
vervolg dit kabinet geeft aan de voorgenomen wetswijziging om het systeem van 
programmaraden te vervangen door een eigentijdse variant van consumenteninvloed. Het 
kabinet wil de regeling bovendien beter toesnijden op digitale omroepdistributie. Een 
eventuele wetswijziging zal niet voor 2013 ingaan". De uitkomsten van de discussie zijn op 
dit moment nog niet concreet aan te geven. Dat de consumenteninvloed binnen afzienbare tijd 
anders vorm en inhoud zal krijgen lijkt echter wel duidelijk. 

Daarnaast diende, ten einde de onafhankelijkheid van kabelexploitant Ziggo te waarborgen, 
de rechtsvorm van de programmaraad Twente te veranderen. Eind 2009 is daartoe door de 
programmaraad Twente de verenigingsvorm gekozen en notarieel vastgelegd. Vooralsnog 
dient er, in afwachting van de besluitvorming over de toekomst van consumenteninvloed, een 
programmaraad actief te zijn. 

Zoals hierboven gesteld, benoemen ingevolge de Mediawet de gezamenlijke gemeenteraden 
de programmaraad Twente. In 2006 is daartoe een besluit door uw gemeenteraad genomen. 
De termijn van benoeming liep van 2006-2010. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2010 had de programmaraad Twente moeten worden (her)benoemd. Door vorenstaande 

http://www.programmaraadedtwente.nl


ontwikkelingen is dat nog niet gebeurd. Bij deze verzoeken wij u, op basis van de huidige 
wetgeving, onderstaande leden met terugwerkende kracht tot 1 april 2010 voor een 
periode van vier jaar (her) te benoemen, ten einde de consumenteninvloed op het 
zenderpakket voor radio en televisie in uw (en acht andere) gemeente(n), in afwachting 
van de invoering van nieuwe wetgeving, te waarborgen. Het betreft de navolgende leden: 

Mevrouw C. Beelen, Arcadialaan 24, 7534 HE Glanerbrug (herbenoeming); 
De heer J.J.N. Groener, Krabbendijk 15, 7591 AW Denekamp (herbenoeming); 
De heer H. Melisie, Scherpenzeelhoek 70, 7546 HS Enschede (herbenoeming); 
Mevrouw M.G. van Ockenburg, Rijnstraat 52, 755. WL Hengelo (herbenoeming); 
De heer J. Prins, Markedal 11, 7582 BR Losser (benoeming); 
Mevrouw A.G. Potma, Het Landeweerd 79, 7451 VC Holten (benoeming); 
De heer J.H. Veger, Chopinstraat 39, 7482 AG Haaksbergen (herbenoeming); 
De heer R.J.P. Willemsen, Ericaweg 21, 7441 BL Nijverdal (herbenoeming). 

De gemeenten Borne en Hof van Twente zijn momenteel niet vertegenwoordigd in de 
programmaraad Twente. Wij hebben herhaaldelijk inspanningen verricht om ook in deze twee 
gemeenten tot vertegenwoordiging te komen. Helaas nog zonder resultaat. Op korte termijn 
zullen de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten worden verzocht, 
conform hun wettelijk opgedragen verplichting, met een voordracht voor het vervullen van 
deze vacatures te komen. 

Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting en/of mocht u behoefte hebben aan 
nadere/aanvullende gegevens dan zijn wij daartoe vanzelfsprekend bereid. 

In afwachting van uw spoedige besluit verblijven wij. 

Hoogachtend, 

De secrataris, 

R.J.P. Willemsen 
0548-625242 
06-48138581 

Correspondentieadres programmaraad Twente: Ericaweg 21, 7441 BL Nijverdal 
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