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Geachte gemeenteraad, 
Geacht college van burgemeester en wethouders 

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 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. Genoemd percentage van analoge kijkers en 
luisteraars ligt in de praktijk nog aanmerkelijk hoger als we bedenken dat per huishouden er 
gemiddeld meer dan één toestel aanwezig is en, als er al een digitaal abonnement is, de 
overige toestellen veelal nog een analoge aansluiting hebben. 

De programmaraad Twente brengt jaarlijks, conform de Mediawet, onafhankelijk advies uit 
aan kabelexploitant Ziggo over het analoge zenderpakket voor televisie en radio. Voor meer 
informatie over de programmaraad Twente, de wijze van advisering en de opbouw en 
samenstelling van het advies voor het analoge zenderpakket voor televisie en radio verwijzen 
wij u naar onze website www.programmaraadtwente.nl. 

Om ons werk goed en onafhankelijk te kunnen (blijven) doen zijn wij, conform de intenties 
van de Memorie van Toelichting bij de Mediawet, afhankelijk van financiële bijdragen van 
kabelexploitant Ziggo en de gemeenten, die ons op basis van de Mediawet hebben benoemd. 
Bijgesloten vindt u onze begroting voor het jaar 2011. Wij zijn van mening dat wij een 
realistische en sobere begroting hebben opgesteld, ontdaan van alle franje en luxe. Van 
kabelexploitant Ziggo ontvangen wij met ingang van 2010 jaarlijks een financiële bijdrage 
van € 5.000,00. Conclusie is echter dat wij een aanmerkelijk tekort op jaarbasis hebben van 
€ 5.587,00. Zonder aanvullende middelen van uw gemeente zijn wij niet in staat de door u bij 
ons neergelegde taken en verantwoordelijkheden naar behoren te kunnen uitoefenen en 
daarmee kunnen wij dus niet verantwoord invulling geven aan het behartigen van het 
consumentenbelang, dat ingevolge de Mediawet aan de programmaraad Twente is toegekend. 

http://www.programmaraadtwente.nl


Wij doen derhalve, zoals ook blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de Mediawet (zie 
bijlage 2), een dringend beroep op u als gemeenteraad om in deze uw verantwoordelijkheid te 
nemen en jaarlijks per gemeente een (subsidie)bedrag beschikbaar te stellen. Op basis van de 
bijgevoegde begroting vragen wij u, naar rato per gemeente, voor het jaar 2011 een 
subsidiebedrag van € 600,00. 

Wij richten ons met deze brief rechtstreeks tot u daar wij moeten constateren dat de colleges 
van b en w op eerdere verzoeken van onze kant en ondanks een oproep daartoe van de VNG 
(zie bijgevoegde brief van 29 april 2009) en blijkend uit de Memorie van Toelichting bij de 
Mediawet, niet hun verantwoordelijkheid hebben genomen door de door u, op grond van de 
Mediawet, aan ons opgedragen taken en bevoegdheden te faciliteren met een bescheiden 
financiële bijdrage. Wij vertrouwen er op dat u uw verantwoordelijkheid, in het verlengde van 
de u opgedragen taken voorkomende uit de Mediawet (instellen en benoemen programmaraad 
Twente), in deze wel neemt en dat wij alsnog een positieve reactie van uw kant tegemoet 
kunnen zien. 

Een afschrift van deze brief hebben wij, ter voorbereiding op uw beraadslaging, gestuurd aan 
alle raadsfracties. 

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, 

• •>);• A 

/ • - / 

LJ.P. Wi R.J.P. Willemsen '^^ K-^VxN. Groener 
0548-625242 /|541-352628 
06-48138581 //Ó6-23701012 

Correspondentieadres programmaraad Twente: Ericaweg 21, 7441 BL Nijverdal 
Bankrekeningnummer programmaraad Twente: 155277634 (Rabobank Twente-Oost) 

Meegezonden bijlage: 
1. begroting 2011 
2. Memorie van Toelichting Mediawet, vergaderjaar 2002-2003, kamerstuk 28639, nr 3 
3. brief VNG d.d. 29 april 2009 inzake omroepfinanciering en kabelontwikkelingen 
4. statuten programmaraad Twente 
5. regelement programmaraad Twente 
6. vertegenwoordiging programmaraad Twente en samenstelling bestuur 
7. activiteitenplan 2011 
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1 Programmaleden: Eenheden: Kosten: Aantal: 1 Sub totaal: I Totaal: 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

10 leden 
Reiskosten - km' 
Sociale Betrokkenheid.' 

Subtotaal 

2 Voorzitter 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Gem. 3 uur per week" 
Computergebruik, telef, papier, cartr."* 
Presentie Voorzittersdagen1' 
Reiskosten Voorzittersdagen - kmd 

Subtotaal 

3 Secretariaat: 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Gem. 5 uur per week (incl. beheer websiti 
Computergebruik, papier, cartr." 
Overige onkosten (porto, telef, enz.) 

Subtotaal 

4 Penningmeester: 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 

Gem. 2 uur per week"1 

Postbus 
Computergebruik, telef, papier, cartr.'* 
Kosten Betalingsverkeer 
KvK 
Belasting 

Subtotaal 

5 Overige Bestuurskosten 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

Computergebruik, telef, papier, cartr." 
Reiskosten Bestuur - km6 

Bezoek Programmadag -km' 
Bezoek Kabelraden conferenties - kmö 

Representatiekosten 
Subtotaal 

6 Vergader- en Locatiekosten: 
6.1 
6.2 
6.3 
6.3 
6.5 

Huur Locatie 
Verbruik vergaderingen (koffie, thee, e.d. 
Overige (variabele) kosten vergaderinger 

Subtotaal 

7 PR & marketing: 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

Website 
Krantenadvertenties8 

Subtoteat 

8 Reserve en overige: 
8.1 
8.2 

Algemene reserve'" 

Subtotaal 

10 
500 

1 

1 
1 
1 

260 

1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
0 

7 
150 
500 
500 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

€ 80,00 
€ 0,25 
€ 20,00 

€ 6,00 
€ 100,00 
€ 80,00 
€ 0,25 

€ 10,00 
€ 100,00 
€ 50,00 

€ 4,00 
€ 150,00 
€ 100,00 
€ 20,00 
€ 27,00 
€ 

€ 50,00 
€ 0,25 
€ 0,25 
€ 0,25 
€ 50,00 

€ 125,00 
€ 75,00 
€ 50,00 

€ 25,00 
€ 350,00 

€ 500,00 

€ 600,00 

5 
5 
4 

52 
1 
3 
3 

52 
1 
1 

52 
1 
1 
4 
1 
1 

1 
4 
1 
1 
2 

5 
5 
5 

12 
3 

1 

9 

€ 4.000,00 
€ 625,00 
€ 80,00 
€ 
€ 

€ 312,00 
€ 100,00 
€ 240,00 
€ 195,00 
€ 

€ 520,00 
€ 100,00 
€ 50,00 
€ 
€ 

€ 208,00 
€ 
€ 100,00 
€ 80,00 
€ 27,00 
€ 
€ 

€ 350,00 
€ 150,00 
€ 125,00 
€ 125,00 
€ 100,00 

€ 625,00 
€ 375,00 
€ 250,00 
€ 
€ 

€ 300,00 
€ 1.050,00 
€ 
€ 

€ 500,00 

€ 4.705,00 

€ 847,00 

€ 670,00 

€ 415,00 

€ 850,00 

€ 1.250,00 

€ 1.350,00 

€ 500,00 
€ 10.587,00 
€ 5.000,00 
€ 5.400,00 
€ 187,00» 
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1 10 leden : gem 25 km enkele reis 
2 Uitgaven voor ziekenbezoek, jubilea, afscheid, enz. 
3 Van het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) wordt meer tijd en inzet gevraagd om de "dagelijkse werkzaamhed 

van de programmaraad in goede banen te leiden, vergaderingen voor te bereiden en acties te ondernemen. Hiervoor is een 
beperkte vergoeding opgenomen. 

4 Dit zijn kosten die gemaakt worden door de (bestuurs)leden voor gebruik eigen computer, printer, gebruik papier, telefoon, en: 
Door de aard, omvang en intensiteit van de werkzaamheden is er voor voorzitter, secretaris en penningmeester € 100,--
en voor de overige leden € 50,-- gebudgeteerd. 

5 Kosten voor het bijwonen van Voorzittersoverlegvergaderingen. Zowel presentiegeld, als reiskosten vworden vergoed. 
6 Reiskosten voor voorvergaderingen en overleg Bestuur 
7 Bezoek aan Programmadag door 2 leden. Er wordt geen presentiegeld vergoed, alleen reiskosten. 
8 Bezoek aan Kabelraad conferentie door 2 leden. Er wordt geen presentiegeld vergoed, alleen reiskosten. 
9 Bekendmakingen aanstaande adviesronde en definitief advies in kranten. 
10 Algemene reserve ter opvanging van onvoorziene uitgaven. 



Mifrtke 

Financiering kabelraden (Mediawet en Memorie van Toelichting) 

Bij de totstandkoming van de regelgeving over programmaraden zijn geen afspraken gemaakt over de 
financiering. Uit onderzoek naar het functioneren van programmaraden bleek vervolgens (2002) dat die 
financiering soms een knelpunt was. 

Bij de herziening van de Mediawet in 2002-2003 heeft de minister daarover het volgende opgemerkt 
(Memorie van Toelichting, vergaderjaar 2002-2003. kamerstuk 28 639 nr 3): 

"De regering heeft toegezegd in het kader van de verbetering van het functioneren van de 

programmaraden ook naar de financiering van de programmaraden te kijken. In het hiervoor 

genoemde advies is aangegeven dat het instellen en instandhouden van de programmaraden een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het Ministerie van OCenW en de gemeenten. Verder wordt 

gesteld dat veel kabelexploitanten bij het «kopen van het kabelnet» van de gemeenten afspraken 

hebben gemaakt over de ondersteuning van programmaraden. Daarmee hebben zij ook een 

verantwoordelijkheid voor en een belang bij het goed functioneren van deze programmaraden. 

Volgens het advies lijkt het dan ook gerechtvaardigd dat deze drie partijen gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid dragen voorde ondersteuning van de programmaraden. De regering 

onderschrijft deze conclusie. 

De totale kosten voor het landelijke orgaan dat ondersteuning aan de programmaraden moet bieden 

worden thans geschat op circa € 350.000- per jaar. Het Ministerie van OCenW heeft inmiddels 

aangegeven deze kosten voor landelijke (dus centrale) ondersteuning te willen dragen. Daarbij is 

ervan uitgegaan dat de verantwoordelijkheid voorde financiering van de decentrale ondersteuning 

van de programmaraden op de gemeenten en de kabelexploitanten blijft rusten. Artikel I, onderdeel A, 

van het onderhavige wetsvoorstel bewerkstelligt door een wijziging van artikel 28 van de Mediawet dat 

de kosten voor het landelijke orgaan uit de omroepmiddelen kunnen worden gefinancierd". 

Ook later zijn in de Tweede Kamer nog vragen gesteld over de financiering van programmaraden. Ook dan 
geeft de minister aan dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zie bijvoorbeeld Vragen van 
Atsma over invloed van programmaraden, vergaderjaar 2006-2007, aanhangselnummer 2181: 

Vragen van het lid Atsma (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap over de invloed van programmaraden. (Ingezonden 26 juni 2007): 

vraag 4 
Deelt u de mening dat een adequate financiering van programmaraden noodzakelijk is om te komen tot het 
optimaal functioneren van deze raden? Zo ja, op welke wijze worden programmaraden nu gefinancierd? 

Antwoord: De programmaraden worden nu gefinancierd door de gemeenten en de kabelexploitanten. Het 
landelijke orgaan dat aan de programmaraden professionele ondersteuning biedt (Kabelraden.nl) wordt uit de 
omroepmiddelen gefinancierd. Gelet op de hiervoor in het antwoord op vraag 2 genoemde 
beleidsontwikkelingen ligt het niet in de rede nog wijzigingen in deze wijze van financiering aan te brengen. 

NB: de minister wijst op de ontwikkeling van nieuwe wetgeving, die ook nu nog niet is afgerond. 
Hopelijk heeft u iets aan deze informatie en kunt u begrijpen waarom programmaraden ervan uitgaan dat 
gemeenten en kabelexploitanten gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Zonder adequate financiering -
overigens voor een vrij klein bedrag - kunnen programmaraden hun werk niet doen. Het zijn vrijwilligers, die 
worden benoemd door de gemeenten in het gebied waarvoor zij adviseren. Ook om die reden lijkt het niet 

http://Kabelraden.nl


onlogisch dat kabelexploitanten en gemeenten gezamenlijk voor de financiering zorgdragen. Bovendien komt 
dat de onafhankelijkheid van de programmaraden ten goede. Mocht de gemeente het niet eens zijn met de 
hoogte van de financiering dan staat het de gemeente(n) natuurlijk vrij om een andere afspraak te maken met 
de kabelexploitant. Het mag echter duidelijk zijn dat de programmaraad daar onvoldoende mogelijkheid en 
invloed voor heeft. 
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T.a.v. het college en de raad 
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omroepfinancieringen en 
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BAOZW/U200900740 
Lbr. 09/055 

bijlage(n) 

datum 

29 april 2009 

Samenvatting 

In deze ledenbrief informeren wjj u over de omroepfinancieringen en de kabelontwikkelingen. 

De bedoeling is dat de gemeenten volgend jaar wettelijk verantwoordelijk worden voor de 
bekostiging van de lokale omroepen. Wjj raden u aan om in uw begroting 2010 daarmee rekening 
te houden, waarbij u als uitgangspunt € 1,30 per woonruimte (plus index) kunt hanteren. 
De financiering van de landelijke omroepen vanaf september 2010 hangt af van het aantal leden 
ouder dan 16 jaar per 1 april 2009. Wjj ondersteunen de vraag van het Commissariaat voor de 
Media om uw medewerking vóór 7 mei voor de controle van hun naam, adres en leeftijd. 

Kabelexploitant Ziggo heeft de gemeenten in zijn verzorgingsgebied verzocht vóór 1 mei stappen 
te nemen voor de reductie van het aantal programmaraden van 28 naar 11. Wij belichten de 
juridische relatie gemeenten - exploitanten en de mogelijke herstructurering van de raden. 
Voorts geldt dat de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) op 5 maart ter 
bevordering van de concurrentie een per 2010 te operationaliseren marktbesluit heeft 
gepubliceerd. Hierdoor worden UPC en Ziggo verplicht om hun kabelaansluiting desgevraagd 
administratief door te verkopen aan andere aanbieders m.u.v. de KPN. Ook moeten zij evenals 
CAIW en Delta anderen in staat stellen radio- en televisiesignalen door te geven. De 
overeenkomsten tussen u en de kabelexploitanten kunnen dit niet verhinderen. 

Onderwerp omroepfinancieringen en kabelontwikkelingen Datum 28 april 2009 02 
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Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

Aan de leden 

informatiecentrum tel. 

(070) 373 8020 

betreft 

omroepfinancieringen en 
kabelontwikkelingen 

ons kenmerk 

BAOZW/U200900740 

Lbr. 09/055 

bijlage(n) 

datum 

29 april 2009 

Geacht college en gemeenteraad, 

In deze ledenbrief informeren wjj u over de omroepfinancieringen en de kabelontwikkelingen. 
De bedoeling is dat de gemeenten volgend jaar wettelijk verantwoordelijk worden voor de 
bekostiging van de lokale omroepen. Wij raden u aan om in uw begroting 2010 daarmee rekening 
te houden, waarbij u als uitgangspunt € 1,30 per woonruimte (plus index) kunt hanteren. 
De financiering van de landelijke omroepen vanaf september 2010 hangt af van het aantal leden 
ouder dan 16 jaar per 1 april 2009. Wij ondersteunen de vraag van het Commissariaat voor de 
Media om uw medewerking vóór 7 mei voor de controle van hun naam, adres en leeftijd. 
Kabelexploitant Ziggo heeft de gemeenten in zyn verzorgingsgebied verzocht vóór 1 mei stappen 
te nemen voor de reductie van het aantal programmaraden van 28 naar 11. Wij belichten de 
juridische relatie gemeenten - exploitanten en de mogelijke herstructurering van de raden. 
Voorts geldt dat de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) op 5 maart ter 
bevordering van de concurrentie een per 2010 te operationaliseren marktbesluit heeft 
gepubliceerd. Hierdoor worden UPC en Ziggo verplicht om hun kabelaansluiting desgevraagd 
administratief door te verkopen aan andere aanbieders m.u.v. de KPN. Ook moeten zij evenals 
CAIW en Delta anderen in staat stellen radio- en televisiesignalen door te geven. De 
overeenkomsten tussen u en de kabelexploitanten kunnen dit niet verhinderen. 

1. Lokale publieke omroep 

1.1. Amendement verwerkt in voorstel wijziging Mediawet 2008 
Op 26 maart j l . heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen over de financiering van 

de lokale publieke omroep. De omroepen heten overigens thans op basis van de Mediawet 2008 
media-instellingen vanwege het de beoogde multimediale karakter ervan. 

Het amendement is inmiddels verwerkt in artikel 2.170a van het voorstel tot wijziging van de 
Mediawet 2008 dat ter behandeling bij de Eerste Kamer ligt. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat 
het College van Burgemeester en Wethouders zorgt voor de bekostiging van de lokale publieke 

Onderwerp omroepfinancieringen en kabelontwikkelingen Datum 28 april 2009 



media-instelling als de gemeenteraad een positief advies heeft uitgebracht over het volgende 
aspect: volgens de statuten een orgaan heeft dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Overigens dient de raad op 
basis van artikel 2.61 Mediawet 2008 ook te adviseren over twee andere aspecten: 

- rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid; 
- zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stelt het op lokaal niveau uitvoeren 
van de publieke media-opdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de 
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente waarop de instelling zich richt 
leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te 
vervullen. 

De bekostiging betreft volgens het voorstel een vergoeding van de kosten die rechtstreeks 
verband houden met het verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, voor zover die kosten 
niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een toereikend media-
aanbod kan worden voorzien en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd. 

1.2. Motie 

In toelichting bjj het bovengenoemde amendement over de bekostiging wordt gewezen op de 
gelden in het Gemeentefonds voor lokale omroepen. Voorts heeft de Kamer op 26 maart een 
motie aangenomen, waarin zij de minister verzoekt in overleg te treden met de VNG om bij ons 
aan te bevelen als streefbedrag voor de financiering van de lokale omroep € 1,30 per woonruimte 
als uitgangspunt te kiezen. Dit is de huidige omvang in 2009 van het bedrag dat na de fiscalisering 
van de omroepbijdrage voor lokale omroepen in het Gemeentefonds is gestort. Dit wordt jaarlijks 
aangepast aan het accres. Het totaal is thans € 9,9 miljoen. Gemeenten zjjn vrjj om meer dan dit 
bedrag te geven. 

1.3. Juridische aspecten 
Voor de toekomstige bekostiging van de lokale omroep door de gemeente blijft naast de Mediawet 
de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

Op basis van de Mediawet mag een lokale publieke omroep pas uitzenden als deze op basis van 
een positief advies van de gemeenteraad een aanwijzing als verzorger van de lokale publieke 
mediadienst en een zendtjjdtoewijzing van het Commissariaat voor de Media, heeft gekregen. 
Beide gelden voor vjjf jaar. Dus pas daarna kunnen er te subsidiëren 'activiteiten' zjjn zoals 
bedoeld in artikel 4.21 van de Subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht. De omroep kan 
vervolgens gaan uitzenden via de ether. Voorts is de kabelexploitant op basis van artikel 6.13 van 
de Mediawet 2008 verplicht de lokale omroep door te geven aan de analoge ontvangers. Na lange 
tijd van onzekerheid is bovendien in de wet opgenomen dat deze verplichting gaat gelden richting 
digitale ontvangers op het moment dat er in een omroepnetwerk een significant aantal digitale 
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ontvangers zijn gekomen. 

Voorts moet de omroep, wil deze een gemeentelijke bekostiging verkrygen, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht een aanvraag tot subsidie voor de beoogde activiteiten die verband 
houden met het verzorgen van de lokale publieke omroepdienst bij de gemeente indienen. De 
gemeente kan de aanvraag toetsen alvorens subsidie te verlenen. Zie voor nadere toelichting ook 
onze ledenbrieven en handreikingen van 20 april 2001 (Lbr. 01/49) en 29 november 2005 (Lbr. 
05/83) 

1.4. Inhoudelijke aspecten 
In genoemde ledenbrieven en handreikingen hebben wij gewezen op de inhoudelijke 
onafhankelijkheid van de lokale publieke omroepen. Dit wordt thans in de Mediawet 2008 als volgt 
voor hen omschreven: artikel 2.1 'onafhankelijk (..) van overheidsinvloeden' en artikel 2.88 '(..) 
bepalen, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze wet, vorm en inhoud van het door hen 
verzorgde media-aanbod en zijn daar verantwoordelijk voor' plus 'brengen (..) een redactiestatuut 
tot stand'. In het voorstel tot wijziging van de Mediawet staat in artikel 2.170a voorts: 'Aan de 
bekostiging worden geen voorwaarden verbonden die in strijd zijn met het bepaalde bij of 
krachtens deze wet.' 

Het programma-aanbod van de lokale omroepen dient op basis van artikel 2.70 van de Mediawet 
voor ten minste 50% van informatieve, culturele en educatieve aard en in het bijzonder op de te 
bedienen gemeente gericht te zijn. Dit wordt getoetst door het Commissariaat voor de Media. 

Nieuw in de Mediawet 2008 is dat de minister van Onderwjjs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en 
de landeljjke publieke omroepen op basis van artikel 2.2 een prestatieovereenkomst kunnen 
sluiten. Deze kan kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor het media-aanbod en het 
publieksbereik alsmede maatregelen bij niet-naleving daarvan bevatten. Maar ze mag geen 
betrekking hebben op de inhoud van het media-aanbod. Deze mogelijkheid is in de wet ondanks 
het VNG-verzoek daartoe niet geschapen voor de lokale (en regionale) omroepen, maar volgens 
het ministerie van OCW ook niet verboden. 

Hoewel het op basis van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is om als gemeente op grond 
van een publiekrechtelijke beschikking een uitvoeringsovereenkomst met de omroep te sluiten 
zien wjj meer mogelijkheden in een privaatrechtelijke coproductieovereenkomst. Wil een 
gemeente een speciale dienst of product van de lokale publieke omroep, dan kan zij daartoe met 
de omroep een coproductieovereenkomst sluiten. In onze ledenbrief van 29 november 2005 (Lbr. 
05/83) is daarvoor een model opgenomen, waarover door ons overeenstemming is bereikt met de 
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland en dat is goedgekeurd door het Commissariaat 
voor de Media. Als uitvloeisel van het kabinetsbeleid zjjn dergelijke overeenkomsten tussen het rijk 
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en de landelijke omroepen niet meer de bedoeling, maar de wet verbiedt volgens het ministerie 
van OCW niet om deze op lokaal niveau te blijven of gaan gebruiken. 

1.5. Streekomroep * 
Er bestaan lokale publieke omroepen die voor meerdere gemeenten werken. In dat geval dienen 
de Colleges van Burgemeester en Wethouders volgens het voorstel tot wijziging van de Mediawet 
gezamenlijk voor de bekostiging te zorgen. Voorts moet opgemerkt worden dat er in opdracht van 
het ministerie van OCW een onderzoek loopt naar de financiële en inhoudelijke voor- en nadelen 
van een streekomroep ten opzichte van een lokale omroep. De resultaten daarvan worden voor de 
zomer verwacht. 

1.6. Evaluatie 
Er is voorzien in een evaluatie van de gemeentelijke bekostiging van de lokale publieke omroep 
om de driejaar. De minister zendt telkens na driejaar aan de Staten-Generaal een verslag over 
de doeltreffendheid en effecten van het bepaalde in artikel 2.170a. Deze monitoring is volgens het 
amendement een extra middel om de gemeenten hun verplichtingen te laten nakomen zonder dat 
de systematiek van het Gemeentefonds wordt aangetast. De verwachting is dat deze door het 
Commissariaat voor de Media zal geschieden in aansluiting op de reeds bestaande lokale 
omroepmonitor, 

1.7. Tot slot 

De beoogde wijziging van de Mediawet vinden wij een aanvaardbaar compromis tussen 
gemeentelijke gebondenheid en vrijheid, zoals deze al jaren geldt in de relatie provincies -
regionale omroepen. Wjj raden u dan ook aan om in uw gemeentebegroting 2010 rekening te 
houden met de bekostiging van de lokale publieke omroep, waarbij u als uitgangspunt voor uw 
subsidie een bedrag van € 1,30 per woonruimte (plus index) kunt hanteren. Gemeenten zijn vrij 
om meer dan dit bedrag te geven. 
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2. Landelijke publieke omroep 

2.1. Brieven Commissariaat voor de Media 
U heeft op 27 maart en 22 april brieven ontvangen van het Commissariaat voor de Media over de 
'ledentellingen omroepverenigingen; gegevens GBA'. Hierin vraagt deze toezichthouder, zoals 
eens in de vjjf jaar gebruikelijk, in het kader van de ledentelling vóór 7 mei uw medewerking bjj de 
controle van de leden van de landelijke publieke omroepen. Op basis van de controle van de 
leden en het oordeel over het beleidsplan kunnen de omroepen per 1 september 2010 een 
(voorlopige) erkenning en dus de mogelijkheid om uit te zenden krjjgen, houden of verliezen. 

2.2. Mediawet 
De grondslag waarop de Commissariaat voor de Media de medewerking van de gemeenten 
verzoekt is de Mediawet. Het Commissariaat is een op basis van deze wet opgericht zelfstandig 
bestuursorgaan dat toezicht houdt op de naleving van de bepalingen in de wet. Op basis van 
artikel 2.27 van de Mediawet 2008 stelt het Commissariaat het aantal leden vast per omroep
vereniging die een aanvraag voor een (voorlopige) erkenning heeft ingediend. Het betreft thans 12 
omroepen. 

Omroepen die een erkenning willen moeten op de peildatum van 1 april 2009 150.000 leden 
hebben en omroepen die opteren voor een voorlopige erkenning 50.000 leden. De vaststelling van 
het aantal leden vindt plaats op basis van een steekproef van gemiddeld 500 leden per omroep (in 
een enkel geval 1000). 

Als omroeplid tellen personen mee die ouder zijn dan 16 jaar, die in Nederland wonen en die hun 
contributie van tenminste € 5,72 per jaar hebben voldaan. Met betrekking tot de eerste twee 
vereisten heeft het Commissariaat het verzoek tot gemeentelijke medewerking gevraagd voordat 
de beleidsplannen van de omroepen moeten worden ingediend, dus vóór 7 mei a.s. 

2.3. Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 

Verstrekken van gegevens 
De gegevens van ongeveer 6.500 omroepleden worden door het Commissariaat gecontroleerd. 
De controle van 4.500 personen die een burgerservicenummer hebben opgegeven kon landelijk 
en digitaal geschieden. Van de 2.000 die dit nummer niet hebben opgegeven moet de controle 
verlopen via de gemeente. Op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 
(GBA) kan de gemeente controleren en aan het Commissariaat voor de Media melden of een 
omroeplid op het opgegeven adres ingeschreven staat en ouder dan 16 jaar is óf dat de persoon 
op het aangegeven adres niet ingeschreven staat en welke onjuistheid het in dat geval betreft. 

In de Wet GBA wordt een onderscheid gemaakt tussen 'afnemers', zijnde bestuursorganen, en 
derden. De afnemers kunnen GBA-gegevens centraal ontvangen, hetgeen besluitvorming van 
rijkswege en structurele aansluiting op het landelijke netwerk vergt. Echter, omdat het 
Commissariaat voor de Media deze gegevens slechts eens in de vijfjaar nodig heeft, wil het een 
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beroep doen op de verstrekking door de individuele gemeenten. Het Commissariaat kan daartoe 
in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan en buitengemeentelijke afnemer op grond van artikel 88 
Wet GBA een verzoek bij de gemeente indienen, waarbij de relatie tussen de gevraagde 
gegevens en zijn wettelijke taken wordt aangegeven. 

Kosten 
In artikel 5 van de Wet GBA wordt vermeld dat de kosten van een gemeentelijke verstrekking 
worden bepaald per algemene maatregel van bestuur. Deze zijn thans € 2,27 per verstrekking aan 
een 'afnemer'. Op basis van artikel 95 Wet GBA kunt u daarnaast geen andere kosten - zoals 
leges - in rekening brengen aan het Commissariaat voor de Media. Hierbij moet bedacht worden 
dat het gemiddeld gaat om nog geen promille van uw persoonsbestand. 

3. Herstructurering programmaraden kabel 

3.1. Brief Ziggo 
Op 16 mei 2008 is kabelexploitant Ziggo gevormd als opvolger van Casema, Multikabel en 
@Home. Ziggo heeft de gemeenten in zjjn verzorgingsgebied op 20 januari in de brief 
'samenwerking programmaraden' gevraagd om vóór 1 mei stappen te nemen ten behoeve van 
de reductie van de programmaraden van 28 tot 11. Als reden geeft Ziggo aan dat de netwerken in 
de 11 nieuwe regio's gekoppeld zijn. Gemeenteraden zouden op basis van artikel 6.17 Mediawet 
2008 (voorheen artikel 82I, tweede lid, Mediawet) voor deze gekoppelde netwerken nieuwe 
programmaraden moeten instellen en de leden ervan benoemen. 
Ziggo wil € 5.000 per programmaraad per jaar gaan verstrekken (als overgang ontvangen de 
voormalige programmaraden van Multikabel en @Home € 5.000 extra). 

3.2. VNG-vragen aan minister van OCW en Commissariaat voor de Media 
Naar aanleiding van de Ziggo-brief heeft de VNG tjjdens het bestuurlijk overleg van 17 maart 
vragen aan de minister van OCW gesteld en eerder aan het Commissariaat voor de Media. Hieruit 
blijkt dat er technisch geen beperkingen aan het koppelen zjjn en dat een kabelexploitant vrij is 
binnen zjjn verzorgingsgebied netwerken te koppelen. Vooraf kunnen hieraan van rijkswege geen 
beperkingen worden gesteld. 

Pas achteraf als een klacht wordt ingediend kan het Commissariaat op grond van de samenhang 
in een regio beoordelen of een koppeling terecht is. Al eerder heeft het Commissariaat een 
koppeling afgewezen, omdat de gemeenten waarin een omroepnetwerk lag zich niet binnen een 
aaneengesloten gebied, althans niet in eikaars directe nabjjheid, bevonden. Een dergelijke 
omstandigheid verhindert, naar het oordeel van het Commissariaat, dat een programmaraad kan 
voldoen aan het Mediawettelijke vereiste in artikel 6.15 (voorheen artikel 82m, eerste lid) dat hij 
representatief is voor de belangrijkste in de betrokken gemeenten voorkomende stromingen. 
Overigens kan een kabelexploitant ook een klacht indienen bij het Commissariaat als een 
gemeenteraad niet de door hem gevraagde programmaraad instelt en de leden ervan benoemt. 
Indien de klacht gegrond is, dan meldt het Commissariaat dit als gemeentelijke taakverwaarlozing 
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richting Gedeputeerde Staten, die op basis van artikel 124 Gemeentewet kunnen ingrijpen. 

3.3. Eerste bevindingen van gemeenten pn programmaraden 

De kwestie is door de VNG ter sprake gebracht in de commissie Onderwijs, zorg en welzijn en bij 
de provinciale VNG-afdelingen. Enkele van deze afdelingen hebben in het verleden hand- en 
spandiensten bij de benoemingen van de programmaraden in regio's waar thans al grotere 
programmaraden zijn. De programmaraden, verenigd in Kabelraden.nl, hebben op 9 maart j l . in 
gezamenlijkheid besloten de actie van de gemeenten af te wachten en zelf geen voorbereidende 
werkzaamheden te verrichten. Gemeenten en programmaraden voorzien met name problemen by 
de koppeling tussen steden en plattelandsgemeenten, die geen samenhangend gebied vormen. 

3.4. Brief minister van OCW vóór de zomer 
Er is door het ministerie van OCW geruime tijd gesproken met de vereniging van kabel
exploitanten NLKabel en ons over een beoogde wijziging in de Mediawet 2008. Hierbij zouden de 
bestaande programmaraden vervangen worden door een zogeheten coreguleringsmodel, waarbjj 
de kabelexploitanten hun omroepprogramma's bepalen op basis van marktonderzoek en een 
klantenpanel. De reden is dat de programmaraden slechts een beperkte adviesbevoegdheid 
hebben: het gaat om 15 televisieprogramma's en 25 radioprogramma's, waarvan er 7 
respectievelijk 9 verplicht zijn. Bovendien is het een bewerkelijk systeem voor alle partijen. 
Zowel NLKabel als wij konden ons vinden in het alternatieve model, zij het dat wij deskundigen 
aan het klantenpanel toegevoegd wilden zien. Echter, toen de minister van OCW zag dat er geen 
Kamermeerderheid voor dit voorstel te vinden zou zjjn heeft hij het niet opgenomen in de 
Mediawet 2008. Hij heeft ons medegedeeld dat er thans vóór de zomer een brief naar de Kamer 
gaat met meerdere alternatieven. De keuze van de Kamer kan alsnog leiden tot een wijziging van 
de Mediawet. 

4. Bevordering concurrentie op de kabel 

De Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) heeft op 5 maart een marktbesluit 
gepubliceerd, waardoor de twee grootste kabelexploitanten, UPC (meer dan 2 miljoen abonnees) 
en Ziggo (ongeveer 3,2 mijjoen abonnees), verplicht worden om hun analoge aansluiting 
desgevraagd administratief door te verkopen aan andere aanbieders m.u.v. de KPN. Hierdoor 
kunnen deze aanbieders via het netwerk van genoemde exploitanten analoge radio en televisie 
aanbieden en hun eigen digitale diensten leveren. Daarnaast moeten CAIW en Delta anderen in 
staat stellen radio- en televisiesignalen door te geven. Bestaande overeenkomsten tussen u en de 
kabelexploitanten kunnen dit niet verhinderen. 

Het besluit vloeit voort uit de Telecommunicatiewet, op basis waarvan de OPTA op basis van een 
marktanalyse regulerend kan optreden ten aanzien van partijen met aanmerkelijke marktmarkt. De 
OPTA heeft de reacties van de Europese Commissie en marktpartijen op haar voorgenomen 
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besluit in het definitieve besluit verwerkt, dat toeziet op een reguleringsperiode die loopt van 17 

maart 2009 tot en met 16 maart 2012. 

In overleg met de kabelexploitanten en nieuwe toetreders gaat de OPTA in 2009 haar besluit 
operationaliseren. Dit betreft alle maatregelen die technisch en administratief nodig zijn om andere 
aanbieders op de kabel toe te laten, zoals afspraken over de overstap van klanten, levertermijnen, 
opzeggingsvoorwaarden, en gebruik van eikaars decoder. De OPTA let erop dat overstappen zo 
eenvoudig mogelijk wordt voor de consument. Daarnaast stelt de OPTA de tarieven voor de 
doorverkoop van de aansluiting en het doorgeven van radio- en televisiesignalen vast. Als 
alternatieve aanbieders van deze mogelijkheid gebruik gaan maken, kunnen consumenten vanaf 
2010 kiezen op de kabel. Hierbij moet wel aangetekend worden dat UPC en Ziggo medio april 
beroep hebben aangetekend bjj het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Mevrouw mr. S.E. Korthuis, 
lid directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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AKTE VAN OPRICHTING HOUDENDE STATUTEN VAN EEN 1 
VERENIGING * 

Heden, negentien november tweeduizend negen, verschenen voor mij, 
meester Wilhelmus Hendrikus Maria van Hagen, notaris, gevestigd te 
Eibergen, gemeente Berkelland: 
1. de heer Johannes Joseph Nicolaas Groener, geboren te Denekamp op 

vier december negentienhonderd negen en veertig, zich legitimerende met 
paspoort nummer NPR375BB0, afgegeven te Dinkelland op veertien 
oktober tweeduizend acht, wonende 7591 AW Denekamp, gemeente 
Dinkelland, Krabbendijk 15, gehuwd met mevrouw Marjolein Antonia 
Maria Boerkamp; en— — -—~~ •— — 

2. de heer Johan Herman Veger, geboren te Enschede op elf juni 
negentienhonderd zeven en dertig, zich legitimerende met rijbewijs 
nummer 4741023104, afgegeven te Haaksbergen op vijf en twintig mei 
tweeduizend zeven, wonende 7482 AG Haaksbergen, Chopinstraat 39, 
gehuwd met mevrouw Maria Gertrudis Cäcilia Offermanns. 

INLEIDING — — — •— — 
De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de 
navolgende statuten gelden. —— — —— — - —— 
STATUTEN • — — — 
Definities — — • — — 
Artikel 1 ; — — —- — — — — — 
In deze statuten wordt verstaan onder: ~ — 
Abonnee: een aangeslotene op het omroepnetwerk in het verspreidingsgebied 
van het omroepnetwerk; — — 
Omroepnetwerk: een omroepnetwerk als bedoeld in artikel 1.1 van de Media
wet 2008; -
Aanbieder van het omroepnetwerk: natuurlijke of rechtspersoon die uitzend
capaciteit door middel van een omroepnetwerk in het verspreidingsgebied ter 
beschikking stelt; — — — — 
Verspreidingsgebied: het gebied omvattende het grondgebied van de volgen
de gemeenten: Borne, Dinkelland, Hengelo (Overijssel), Enschede, Haaksber
gen, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser en Rijssen-Holten; — 
Programma: een radio en/of televisieprogramma als bedoeld in artikel 1.1. 
van de Mediawet 2008; 
Basispakket: het pakket vrij-toegankelijke programma's als bedoeld in artikel 
6.13 lid 1 Mediawet 2008;-
standaardpakket: het pakket programma's dat bovenop het basispakket wordt 
verspreid onder alle abonnees gelijktijdig en onverkort tegen een gelijk tarief 
(dat niet gelijk hoeft te zijn aan het tarief voor het basispakket); 
Naam en zetel —— ~ — — 
Artikel 2 - ~— — — — — — 
1. De vereniging draagt de naam: Programmaraad Twente. — 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dinkelland.—— — 
Doel — — — — — -— 
Artikel 3 — - — - — — — 
1. Het doel van de vereniging is:~ 
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AKTE VAN OPRICHTING HOUDENDE STATUTEN VAN EEN 
VERENIGING 

a. het op grond van artikel 6.20 van de Mediawet 2008 uitbrengen van 
advies omtrent de samenstelling van het basispakket aan de 
aanbieder of aanbieders van het omroepnetwerk in het 
verspreidingsgebied; — 

b. behartiging van belangen van abonnees in het algemeen en in het 
bijzonder wat betreft de samenstelling van het basispakket / 
standaardpakket en het overige televisie- en radioaanbod; 

c« al hetgeen in de meest ruime zin met het bovenstaande verband houdt 
en/of daartoe behoort.—— ' •" ^ 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: — 
a. het uitbrengen van (openbare) adviezen inzake de samenstelling van 

het basispakket / standaardpakket (periodiek, maar tenminste jaar
lijks); — — — 

b. bij de samenstelling van het advies over het (basis) programmapak
ket dient rekening te worden gehouden met het feit dat het totaal van 
het aan te bieden (basis) programmapakket veelvormig dient te zijn 
en met de overige bepalingen uit de Mediawet 2008; 

ex het uitbrengen van openbare en/of niet openbare adviezen over alle 
overige onderwerpen die tot verwezenlijking van het gestelde doel 
kunnen bijdragen, gevraagd en ongevraagd; • 

d. de vereniging pleegt zonodig voorafgaand aan het uitbrengen van een 
advies overleg met de aanbieder van het omroepnetwerk. ~ 

Vermogen :— — '-—-—* — 
Artikel 4- — — — — 
Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door de (jaarlijkse) bijdrage 
van de aanbieder(s) van het omroepnetwerk / gemeente(n) alsmede door alle 
andere wettelijk verkregen bijdragen. Gelden zullen uitsluitend worden be
steed aan zaken die direct verband houden met- en redelijkerwijs noodzakelijk 
zijn- ter verwezenlijking van het doel. — ———— —— 
Duur • ~ • — • •—-
Artikel 5 — — ——— -—• 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.—-——— 
2, Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, • 

met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en 
eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de 
oprichting. — 

Lidmaatschap —-————•*— 
Artikel 6 ~ — — — — _ _ _ 
1. De vereniging kent minimaal zeven en maximaal vijftien leden. — 
2. Leden zijn zij die door de gemeenten binnen het verspreidingsgebied 

tezamen daartoe worden benoemd. — — -
3. Leden dienen in ieder geval te voldoen aan de navolgende eisen: —— 

a. het lid moet woonachtig zijn binnen het exploitatiegebied; ——• 
b. het lid moet voldoen aan de eisen die aan het lid gesteld worden in de 

mediawet 2008. — — -~ — — — — 

2009H5849 

PDF m«mmm&-% OCR m$b optlmtait« using a wmmmÉmë mmmsmt mp¥ of CVI31CW PïMxmpmmm DT 



AKTE VAN OPRICHTING HOUDENDE STATUTEN VAN EEN 3 
VERENIGING * 

4. 

5. 

6. 
7. 

Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door 
erfopvolging worden verkregen. 
Een lid van de vereniging is een natuurlijk persoon van minimaal zestien 
jaren oud. -— 
Bij de samenstelling van de vereniging wordt gestreefd naar een 
evenwichtige spreiding over etnische, culturele en maatschappelijke 
groeperingen, leeftijd en sekse binnen het exploitatiegebied. 
De leden hebben zitting op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak. 
Indien een vacature ontstaat zal binnen drie maanden na het ontstaan van 
de vacature worden voorzien door een verzoek tot benoeming te richten 
aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar 
het vacerende lid woonplaats heeft. — — 

Artikel 7 — — — — 
L Het lidmaatschap eindigt:— — — —<——— 

a. door de dood van het lid; ——-— 
b. door opzegging door het lid,* •— —— — 
c. door ontzetting van het lid door de gezamenlijke gemeenten binnen 

het verspreidingsgebied. —-——— ———— 
d. zodra een lid niet meer woonachtig is binnen het exploitatiegebied 

danwei niet meer voldoet aan andere eisen van de Mediawet 2008; — 
e. door verloop van de termijn zoals deze is gesteld in lid 2 van dit 

artikel. — — — — 
2. Een natuurlijk persoon is lid voor een periode van vier jaar. Na afloop 

van de periode kan een lid voor een tweede periode van vier jaar lid 
blijven. — 

3. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar het lid woonachtig 
is. • •—— •—' —-— 
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: 
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren; 
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden 

zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend 
is geworden of medegedeeld; •••- -

o. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot 
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.— 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door de 
gezamenlijke gemeenten binnen het verspreidingsgebied en slechts 
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 
vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. Het bestuur stelt het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in 
kennis, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen 
één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de 
algemene ledenvergadering. —— —— 
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AKTE VAN OPRICHTING HOUDENDE STATUTEN VAN EEN 4 
VERENIGING * 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 

Bestuur— 
Artikel 8-
L De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat wordt samengesteld 

uit de leden. — — 
2. Het bestuur bestaat uit ten minste twee meerderjarige natuurlijke 

personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aanwijzen. De functie van secretaris en penningmeester 
kunnen in één persoon verenigd worden. 

3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd 
uit de leden van de vereniging.-— 
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast, met 
inachtneming van het vorenstaande. — —-• 

4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de 
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. 

5. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen 
drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. — _ — — _ — 

6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. 
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee 
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden 
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens 
het rooster aftredend bestuurslid is één maal onmiddellijk 
herbenoembaar. — — 

7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 2 vermelde minimum is 
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo 
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de 
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. _ _ ~ =_ 

8. De bestuursleden hebben zitting op persoonlijke titel, zonder last of 
ruggespraak. ~— — • ——— 

9. Bestuursleden mogen geen zakelijke belangen hebben bij de vereniging. -
10. Bestuurslidmaatschap eindigt: — 

a. zodra een bestuurslid niet meer woonachtig is binnen het 
exploitatiegebied danwei niet meer voldoet aan andere eisen van de 
Mediawet 2008; 

b. 

c. 
d. 

indien de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd is verstreken 
en het lid niet wordt herbenoemd; — 
op schriftelijk verzoek van het bestuurslid (bedanken); ••••--
bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; 
indien het bestuurslid geen lid meer is van de vereniging. 

11. De leden van het bestuur ontvangen een (onkosten)vergoeding welke 
jaarlijks door het algemeen bestuur zal worden vastgesteld. 

Artikel 9 _ — ..,- — 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
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2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een ander verbindt. — — 

Artikel 10 — — — _ _ — _ 
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee leden 
van het bestuur, onder wie de voorzitter of de penningmeester. ' — — 
Werkwijze —— —- — _ - _ - . _ - — _ _ _ _ _ _ — 
Artikel 11 — — — 
l. De vergaderingen van het bestuur vinden plaats binnen Nederland. • • 
2. 

3. 

5. 
6. 
7. 

Het bestuur vergadert tenminste een maal per jaar en voorts zo dikwijls 
als de voorzitter wenselijk acht, dan wel als tenminste drie leden een 
verzoek daartoe tot de voorzitter richten. 
Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen 
van een verzoek als hierboven bedoeld dan zijn de verzoekers gerechtigd 
zelf een vergadering te beleggen. —— 
De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter, 
met inachtneming van een termijn van veertien dagen, de dag van de 
oproeping niet meegerekend. — 
De secretaris houdt de notulen. ——— 
Ieder bestuurslid dat niet geschorst is heeft één stem.— — 
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. — — 
Indien de stemmen staken geldt de stem van de voorzitter als twee 
stemmen. —-— — 
In alle geschillen omtrent stemmingen niet in de statuten voorzien beslist 
de voorzitter. ——— —-—-— • —— 

Algemene ledenvergaderingen 
Artikel 12 
1. 
2. 

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland. 
De vergaderingen van de vereniging zijn openbaar, tenzij de algemene 
ledenvergadering anders beslist. — — — 

3. Jaarlijks wordt minimaal één ledenvergadering gehouden als bedoeld in 
artikel 14. ——— ~— —— — 

4. Voorts worden zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht vergaderingen 
gehouden over de advisering van de programmaraad en overige zaken die 
het doel en de werkzaamheden van de programmaraad betreffen. Voor 
deze vergaderingen stelt het bestuur in een huishoudelijk reglement 
nadere regels op. ——— 

5. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet 
geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de 
algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. —~— 
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6. 

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot 
zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te 
voeren. "—^ —— : 

Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de 
algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere 
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn 
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als 
gevolmachtigde optreden. — 
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij 
niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de 
algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand 
komen. — - — — — _____— 
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene 
ledenvergadering worden gehouden. — — 
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

10 Indien de stemmen staken geldt de stem van de voorzitter als twee 
stemmen.— - ^°-—• -° — 

Artikel 13——• - — 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij 

diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. 
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in 
haar leiding. —— — — —— 

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken 
oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. 
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. — — 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.— 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. —— 

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen 
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen 
persoon. —— -—— - — - „ 
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en 
de secretaris van die vergadering ondertekend. __™_____ . 

Artikel 14 • — •— — 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. ——•—~—• 

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en 
wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 
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f»OEP; 

2. 

3. 
4. 

De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde 
besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk 
in overeenstemming met het doel van de vereniging. 
De vereffening geschiedt door het bestuur. 
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening 
blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan 
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar 
bekende baten meer aanwezig zijn.- — 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden 
bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is 
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. — 

Slotbepaling •—-———-—--<—. — — — — — — 
Artikel 19 — — — - ~ 
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe, die »iet door de wet of de statuten aan andere organen zijn 
opgedragen. ^ 
Slotverklaring — • — — 
Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting: — -—— — — 
a. het bestuur bestaat uit twee bestuurders; — — 

voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde 
functie: ——•—• • — — — — -
de comparant sub 1, als voorzitter; e n — — 
de comparant sub 2, als secretaris en penningmeester. 

1. 
2. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor ge
melde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. — 
Indien en voorzover in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd 
geweest is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin 
van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest. 
WAARVAN AKTE is verleden te Eibergen, gemeente Berkeiland, op de da
tum als in het hoofd van deze akte vermeld. — — — — -—• 
De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De 
comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs 
te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van 
de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stem
men. •'' "i,i,T • • ——•—• ' — — • 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten 
en mij, notaris, ondertekend om veertien uur (14:00 uur.) — 
(Volgt ondertg 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT PROGRAMMARAAD TWENTE 

Artikel 1. Definities 
Dit reglement verstaat onder: 

de programmaraad: de Programmaraad Twente; 

de kabelexploitant: kabelexploitant Ziggo of diens rechtsopvolger; 

de weP. de Mediawet. 

de gemeenten: de gemeenten Borne, Enschede, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, 
Hengelo, Hof van Twente, Losser en Rijssen-Holten; 

de gemeenteraad: de gezamenlijke gemeenteraden van de gemeenten. 

het verzorgingsgebied: het verzorgingsgebied van kabelexploitant Ziggo in de regio Twente; 

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op c.q. een nadere uitwerking van de statuten 
van de programmaraad. 

Artikel 2. Taak van de programmaraad 
De programmaraad verstrekt aan de kabelexploitant gevraagd en ongevraagd advies over de 
via de kabel doorgegeven en door te geven radio- en televisiezenders, één en ander met 
inachtneming van hetgeen daarover in de wet is gesteld. 

Artikel 3. Samenstelling programmaraad 
3.1 De programmaraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 leden. De leden worden 

benoemd door de gemeenteraad. 

3.2 Tot leden van de programmaraad kunnen uitsluitend worden benoemd zij die 
abonnee zijn en inwoner van (één van) de gemeente(n), de leeftijd van 16 jaar 
hebben bereikt en niet krachtens wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak van 
het actieve of passieve kiesrecht zijn uitgesloten of daaruit zijn ontzet. Leden van de 
gemeenteraad, college van Burgemeester en Wethouders en werknemers van de 
kabelexploitant kunnen niet worden benoemd tot lid van de programmaraad. 
Werknemers van programma-aanbieders kunnen eveneens niet worden benoemd als 
lid van de programmaraad. 

3.3 De programmaraad heeft een zodanige samenstelling dat hij representatiefis voor de 
belangrijkste in de gemeenten voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen. 

3.4 De secretaris maakt via de lokale en/of regionale media en de website van de 
programmaraad de instelling, de taak en de samenstelling van de programmaraad 
bekend. 

Artikel 4. Het dagelijks bestuur 
4.1 De programmaraad wordt bestuurd door een bestuur dat wordt samengesteld uit de 

leden. 

4.2. Het bestuur bestaat uit ten minste twee meerderjarige natuurlijke personen, die uit hun 
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functie van 
secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden. 

4.3. De programmaraad wijst uit haar midden tevens een plaatsvervangend voorzitter aan. 

4.4. De bestuursleden worden door de programmaraad benoemd uit de leden. De 

programmaraad stelt het aantal bestuursleden vast, met inachtneming van het 
vorenstaande. 
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4.5. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 

Artikel 5. Taken en bevoegdheden 
5.1. De voorzitter: 

a. zit de vergadering voor; 

b. hij of de secretaris is het aanspreekpunt voor de exploitanten; 

c. hij of de secretaris onderhouden de externe relaties, waaronder begrepen media 
contacten; 

d. bereidt eventueel samen met de secretaris de vergaderingen voor; 

e. heeft met penningmeester of secretaris gezamenlijk een onbeperkte 
tekenbevoegdheid. 

5.2. De penningmeester: 

a. is verantwoordelijk voor een correcte administratie en bewaking van de financiën; 

b. doet minimaal één maal per jaar, verslag van de financiële stand van zaken; 

c. stelt voorafgaand aan een jaar een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor 
aan de algemene vergadering; 

d. stelt na afloop van elk jaar, doch voor 1 juli van het nieuwe jaar, een jaarafrekening 
op en legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering; 
e. is verantwoordelijk voor de betalingen; 

f. heeft met de voorzitter, of bij ontstentenis of belet van de voorzitter met de 
secretaris, gezamenlijk een onbeperkte tekenbevoegdheid. 

5.3. De secretaris: 

a. is verantwoordelijk voor het (laten) maken van de notulen; 

b. stuurt (indien beschikbaar) de administratieve ondersteuning aan; 

c. is verantwoordelijk voor alle uitgaande correspondentie; 
d. beantwoordt in principe alle reacties en vragen van kijker en luisteraars 

e. bereidt (samen met de voorzitter) de vergaderingen voor en stelt de agenda op; 

f. stelt na afloop van een jaar, doch voor 1 juli van het nieuwe jaar, een inhoudelijk 
jaarverslag op en overlegt dit jaarverslag ter goedkeuring voor aan de algemene 
vergadering; 

g. is verantwoordelijk voor het bijhouden van een archief, met inachtneming van de 
voorgeschreven termijn van 7 jaar op grond van de wet. 

h. heeft met de voorzitter of, bij ontstentenis of belet van de voorzitter met de 
penningmeester, gezamenlijk een onbeperkte tekenbevoegdheid; 

Artikel 6. Vergoedingen 
6.1 De leden van de programmaraad ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van 

vergaderingen. Aanspraak op de vergoeding ontstaat door het tekenen van de 

presentielijst. 

6.2 De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene 

vergadering. 

6.3 De leden van het dagelijks bestuur kunnen daarnaast een onkostenvergoeding 

ontvangen. De hoogte van de onkostenvergoeding wordt vastgesteld door de 

algemene vergadering. 
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Artikel 7. Adviestraject 
7.1 De programmaraad brengt jaarlijks een televisie- en een radioadvies uit aan de 

kabelexploitant. De adviesprocedure wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene 
vergadering. De procedure voorziet in ieder geval in: 

- criteria voor het uitnodigen van zenders die verzocht wordt een presentatie te 
geven; 

- criteria voor de invulling van het advies; 

- tijdpad voor de procedure, waaronder de data van bekendmaking van het concept
advies en het definitieve advies; 

- mogelijkheden voor zenders, kabelexploitant en consumenten om te reageren op 
het concept-advies; 

- de manier waarop het concept-advies en het definitieve advies openbaar gemaakt 
worden; 

- de geldigheidsduur van het advies. 

7.2 De vastgestelde procedure wordt gepubliceerd op de website van de programmaraad. 
7.3 De adviezen van de programmaraad zijn voorzien van een deugdelijke motivering en 

worden schriftelijk uitgebracht. 

Artikel 8. Vergaderingen en besluitvorming 
8.1 De programmaraad vergadert tenminste twee maal per jaar dan wel zo vaak als de 

kabelexploitant een adviesaanvraag voorlegt of zo dikwijls de voorzitter dit nodig 
acht of tenminste drie leden aan de voorzitter onder opgaaf van redenen daarom 
verzoeken. 

8.2 De secretaris roept door het toezenden van de agenda de leden op voor de 
vergadering. De agenda en stukken dienen minimaal twee weken van tevoren te 
worden verzonden. In spoedeisende gevallen kan van dit laatste worden afgeweken. 
De secretaris maakt een verslag van het verhandelde ter vergadering. Dit verslag 
wordt in de eerstvolgende vergadering door de programmaraad vastgesteld. 

8.3 In geval van verhindering een vergadering bij te wonen geven de leden daarvan zo 
spoedig mogelijk na ontvangst van de agenda schriftelijk, telefonisch of per e-mail 
kennis aan de secretaris. 

8.4 Het dagelijks bestuur kan een door de kabelexploitant aangewezen 
vertegenwoordiger of een onafhankelijk adviseur of deskundige (bijv. een 
vertegenwoordiger van Kabelraden) voor de vergaderingen uitnodigen. 

8.5 Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de vergadering. 
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste 
twee personen als gevolmachtigde optreden. 

8.6 Besluiten worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.5, bij meerderheid 
van stemmen genomen. 

8.7 Een besluit van de programmaraad, ook al zijn de c.q. alle leden niet in vergadering 
bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de vergadering. Dit besluit kan ook 
schriftelijk of per email tot stand komen. 

8.8 Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, zal de vergadering worden 
geschorst, en zal worden getracht een compromis te vinden. Na de schorsing zal er 
opnieuw gestemd worden. Indien de stemmen opnieuw staken, geeft de stem van de 
voorzitter de doorslag. 
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8.9 Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij et om een schriftelijke stemming wordt 
verzocht. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 

8.10 De programmaraad zal trachten haar besluitvorming zo transparant mogelijk te laten 
plaatsvinden. De programmaraad zal de burgers zoveel mogelijk betrekken en 
raadplegen bij zijn voorgenomen besluiten en zal zich zo veel mogelijk 
verantwoorden aan de burgers. 

8.11 De vergaderingen van de programmaraad worden gehouden in een door het 
dagelijks bestuur te bepalen openbare ruimte binnen het verzorgingsgebied van de 
programmaraad. 

8.12 De vergaderingen van de programmaraad worden in het openbaar gehouden. 
Burgers, de kabelexploitant of programma-aanbieders kunnen uiterlijk bij aanvang 
van de vergadering te kennen geven het woord te willen voeren. Het dagelijks 
bestuur bepaalt de beschikbare spreektijd. Onder spreektijd wordt verstaan de tijd 
die de spreker ter beschikking heeft voor gedachtewisseling met de programmaraad. 

8.13 De voorzitter kan op eigen initiatief, op verzoek van een lid van de programmaraad, 
op verzoek van de kabelexploitant of op verzoek van een programma-aanbieder tot 
een besloten (deel van de) vergadering of geheimhouding van de ter vergadering 
behandelde zaken of stukken ter bescherming van een van de belangen genoemd in 
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur besluiten. De meerderheid van de in 
vergadering aanwezige leden kunnen het initiatief van de voorzitter of het verzoek 
om geheimhouding afwijzen. In het geval het initiatief van de voorzitter of het 
verzoek om geheimhouding wordt afgewezen wordt de vergadering in openbaarheid 
gehouden. 

8.14 De vergaderingen van de programmaraad worden minimaal een week van tevoren 
aangekondigd op de website van de programmaraad. 

Artikel 9. Contact met de media 
De eerst aangewezen woordvoerder namens de programmaraad is de voorzitter. Een lid van 

de programmaraad dient terughoudend te zijn in zijn contacten met de media. Indien een lid 

besluit op persoonlijke titel contact op te nemen met de pers, dient dit eerst met het dagelijks 

bestuur te worden overlegd. Wanneer om het officiële standpunt van de programmaraad 

gevraagd wordt, dan onthoudt het lid zich van commentaar en verwijst door naar de 

voorzitter, tenzij het bestuur of de programmaraad een lid het mandaat heeft gegeven om het 

woord te voeren namens de programmaraad. 

Artikel 10. Wijziging van het reglement 
De programmaraad kan het reglement wijzigen. Wijziging kan slechts plaatsvinden indien het 

wijzigingsvoorstel is opgenomen in de aan de leden toegezonden agenda. Voor besluit

vorming omtrent wijziging van het reglement dient tenminste de helft plus één van het aantal 

in artikel 3.1 bedoelde en benoemde aantal leden aanwezig te zijn. 

Artikel 11. Niet voorziene gevallen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemene vergadering. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT PROGRAMMARAAD TWENTE 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Programmaraad Twente van 14 februari 2011. 

De secretaris, De voorzitter, 

RJ.P. Willemsen J.J.N. Groener 

PARAAF SECRETARIS: PARAAF VOORZITTER: PAGINA 1/5 



MêrBt, L 

Leden programmaraad Twente (1 januari 2011) 

Mevr. C. Beelen, Glanerbrug (benoemd door de gemeente Enschede) 

Mevr. J.G.M.A. Bossink, Rijssen (benoemd door de gemeente Rijssen-Holten) 

Dhr. J.J.N. Groener, Denekamp (voorzitter, benoemd door de gemeente Dinkelland) 

Mevr. M.G. van Ockenburg-Borsboom, Hengelo (beneoemd door de gemeente Hengelo) 

Dhr. J.H. Veger, Haaksbergen (beneoemd door de gemeente Haaksbergen) 

Dhr. R.J.P. Willemsen, Nijverdal (secretaris, benoemd door de gemeente Hellendoorn) 

Dhr. H. Melisie, Enschede (benoemd door de gemeente Enschede) 

Dhr. J. Prins, Losser (penningmeester, benoemd door de gemeente Losser) 

vacature (gemeente Hof van Twente) 

vacature (gemeente Borne) 
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Activiteitenplan programmaraad Twente 2011 

Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

Activiteit 
•* 

Afdoen reacties/bezwaren advies programmaraad Twente 
zenderpakket voor radio en televisie voor 2011 
Algemene ledenvergadering (agendapunten o.a. besluiten over 
nieuw huishoudelijk reglement, begroting 2011, jaarrekening 
2010) 
Volgen en reageren op ontwikkelingen met betrekking tot het 
analoge zenderpakket voor radio en televisie 
Verzoek om subsidie aan gemeenteraden en colleges van b en 
w in het verzorgingsgebied van kabelexploitant Ziggo in 
Twente (9 gemeenten) 
Reageren op voornemen kabelexploitant Ziggo om het analoge 
zenderpakket voor televisie terug te brengen tot 25 zenders 
Landelijke programmaraadsdag 
Jaarlijkse conferentiedag kabelraden 
Deelname aan voorzittersoverleg programmaraden 
Reguliere vergadering programmaraad Twente (agendapunten 
o.a. actiepunten uit statuten en huishoudelijk reglement en brief 
aan gemeenteraden ((her)benoeming leden programmaraad 
Twente) 
Brief aan gemeenten (zie onder 8) voor (her)benoeming leden 
programmaraad Twente 
Opstellen concept begroting voor 2012 
Voorbereidende vergadering advies zenderpakket voor radio en 
televisie voor 2012 
Uitbrengen voorlopig advies zenderpakket voor radio en 
televisie voor 2012 
Uitbrengen definitief advies zenderpakket voor radio en 
televisie voor 2012 
Beheren en actueel houden website programmaraad Twente 
Verzorgen persberichten n.a.v. genomen besluiten. 

Planning 

18-01-2011 

14-02-2011 

continue 

01-03-2011 

01-03-2011 

26-03-2011 
13-05-2011 
3 tot 4x per jaar 
16-05-2011 

01-06-2011 

01-10-2011 
03-10-2011 

24-10-2011 

30-01-2012 

wekelijks 
z.s.m. 

18-01-2011 


