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Samenvatting
Bij besluit van 10 mei 2016 heeft het Commissariaat voor de Media de Stichting Televisie 
Radio Ouder-Amstel Lokaal aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de 
gemeente Ouder-Amstel. Deze aanwijzing is ingegaan op 15 februari 2016 en eindigt op 
15 februari 2021. Stichting Televisie Radio Ouder Amstel Lokaal heeft bij brief van 13 
augustus 2020 laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als 
lokale publieke media-instelling voor een volgende periode van vijf jaar. Het 
commissariaat voor de Media vraagt hierover, op grond van de Mediawet, advies aan de 
gemeenteraad. 

Wat is de juridische grondslag?
De Mediawet 

Wat is de voorgeschiedenis?
Op 7 februari 2005 is Stichting Televisie Radio Ouder-Amstel Lokaal (STROAL) opgericht. 
Een publieke lokale omroep die invulling wilt geven aan de lokale objectieve 
informatiebehoefte. De taken liggen dan ook voornamelijk in het verzorgen van 
informatieve radio- en televisieprogramma's voor de lokale gemeenschap. Een lokale 
publieke omroep moet door het Commissariaat voor de Media worden aangewezen. 
Op 10 mei 2016 heeft het Commissariaat voor de Media de Stichting Televisie Radio 
Ouder Amstel (STROAL) aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de 
gemeente Ouder-Amstel. Deze aanwijzing eindigt op 15 februari 2021. Stichting Televisie 
Radio Ouder Amstel Lokaal wil in aanmerking komen voor aanwijzing als lokale publieke 
media-instelling in een aansluitende periode.

Waarom dit raadsvoorstel?
Stichting Televisie Radio Ouder Amstel Lokaal heeft aan het Commissariaat laten weten 
dat zij in aanmerking wenst te komen voor een aanwijzing als lokale publieke media-
instelling voor de volgende vijf jaar. Volgens artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet kan 
het Commissariaat pas een aanwijzingsbesluit nemen als de raad van de desbetreffende 
gemeente het Commissariaat heeft geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet 
aan de eisen die de Mediawet in artikel 2.61, tweede lid stelt. 
De gemeenteraad dient derhalve de volgende vragen te beantwoorden: 

a. is de lokale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht 
met volledige rechtsbevoegdheid? 

b. b. stelt de lokale publieke-media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend 
of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke 
mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de 
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente leven en het 
verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te 
vervullen? 

c. heeft de lokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het 
media-aanbod bepaalt en heeft dit orgaan, het PBO (programmabepalend 
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orgaan), een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de 
belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen?

Wat gaan we doen?
De aan te wijzen media-instelling wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffen 
en te fungeren als communicatiemogelijkheid voor mensen uit te desbetreffende lokale 
gemeenschap. U dient te toetsen of de media-instelling, STROAL, voldoet aan de eisen 
zoals hierboven in a tot en met c aangegeven. 

a. de STROAL is op 7 februari 2005 opgericht als stichting blijkens de notarieel 
vastgelegde statuten en ingeschreven bij de KvK per 17 februari 2005 blijkens het 
overgelegde uittreksel uit het Handelsregister en daarmee een rechtspersoon naar 
Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid. Hiermee wordt voldaan aan 
het gestelde onder a. 

b. blijkens de notarieel vastgelegde statuten stelt de STROAL zich ten doel: 
 fungeren als een omroeporganisatie en uitzendgemachtigde, gericht op het 

verzorgingsgebied van de gemeente Ouder-Amstel;
 een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de 

bevrediging van de in haar werkgebied leven maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan 
worden van algemeen nut te zijn. 

 de stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het 
bijzonder betrekking heeft op haar werkgebied; 

 zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt 
te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, die 
voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijke zijn. De 
STROAL voldoet hiermee aan het gestelde onder b.

c. de STROAL heeft een PBO (programmabepalend orgaan), blijkens bijlage B. 
Bijlage B van de aanvraag geeft aan welke stromingen vertegenwoordigd zijn in 
het PBO. Het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in de gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
stromingen. 

Op dit moment zijn de meeste stromingen vertegenwoordigd in het programmabepalend 
orgaan (PBO). Het college vindt het PBO hiermee voldoende representatief ingevuld. 

In uw besluit van 16 december 2010 en 10 mei 2016 heeft u aan de eisen van het 
Commissariaat, een nadere richtlijn voor de samenstelling van het PBO toegevoegd te 
weten: het hanteren van een evenredige vertegenwoordiging naar sekse en woonplaats. 
Om hieraan te voldoen heeft Jammfm in 2019 een start gemaakt met het vernieuwen 
van het PBO. Het resultaat is dat er nu een evenredige verhouding is van 3 vrouwen om 
2 mannen. Maar nog niet alle stromingen zijn vertegenwoordigd en er wordt ook nog niet 
voldaan aan de nadere richtlijn van een evenredige vertegenwoordiging naar woonplaats. 
In januari staat hierover een bestuurlijk overleg gepland met de STROAL 

We gaan ervan uit dat na overleg met de STROAL aan de wettelijke vereisten wordt 
voldaan. Voor de aanvullende richtlijn van de raad geven wij aan dat wij het streven naar 
een evenredige vertegenwoordiging naar woonplaats in het PBO opnieuw zullen 
benadrukken. Omdat het echter om vrijwillige deelname gaat is hier wellicht meer tijd 
voor nodig. 
Verder willen wij de verplichting opleggen om de verslagen van de vergaderingen van het 
PBO ter kennisneming aan ons voor te leggen. Hierdoor is het mogelijk om zicht te 
houden en tussentijds bij te sturen als de STROAL zich niet aan de uitgangspunten van 
een lokale omroep houdt. 
Concluderend stellen wij dat de STROAL (grotendeels) voldoet aan de gestelde eisen. 

Wat is het maatschappelijke effect?
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De publieke lokale omroep is een aanvulling voor wat betreft het brengen van objectieve 
nieuwsbericht en verslaglegging. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Geen positief advies afgeven betekent geen lokale radiozender. Er zijn geen verzoeken 
ontvangen van andere initiatieven. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke 
media-instellingen. De middelen hiervoor krijgen wij vanuit het Rijk. Er wordt jaarlijks 
een richtbedrag per huishouden bepaald en dit bedrag wordt uitgekeerd via het 
Gemeentefonds aan Ouder-Amstel. In 2020 stond dit richtbedrag op € 1,30 per 
woonruimte (6.296 woonruimtes). De jaarlijkse lasten komen daarmee op circa € 8.200 
(bijdrage in 2020).  Voor 2021 zal dit € 1,39 per woonruimte zijn. Als gemeente hanteren 
wij tot op heden het gestelde richtbedrag en zullen dit in de toekomst ook blijven doen.  
Bij toename van het aantal woonruimte wordt de bijdrage geïndexeerd. 
Als het aantal huishoudens stijgt, stijgt ook het bedrag wat wij ontvangen. Dat betekent 
er de komende vijf jaar geen eigen middelen nodig zullen zijn uit de begroting om de 
kosten van STROAL te dekken. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De STROAL (JAMM FM) en het PBO, evenals het Commissariaat voor de Media.

Wat is het vervolg?
Bij positief advies van de raad ontvangt het Commissariaat voor de Media het besluit en 
gaat zij STROAL aanwijzen voor de komende vijf jaar. Dit moet gebeuren voor 4 februari 
2021. 
Het college gaat overleg voeren over de samenstelling van het PBO en de verplichting om 
de verslagen van het PBO ter kennisname naar de gemeente te sturen

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,     de burgemeester,

R. van Reijswoud J. Langenacker
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