
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Op 15 juli jl. is na vijf jaar de zendvergunning van het Commissariaat voor de Media aan 
Omroepstichting ZuidWest afgelopen. Voor de komende vijf jaar (juli 2019 – juli 2024) is door 
Omroepstichting ZuidWest bij het Commissariaat voor de Media het verzoek ingediend voor 
verlenging van de zendvergunning. Het Commissariaat voor de Media vraagt de gemeenteraad advies 
uit te brengen of Omroepstichting ZuidWest voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt. 
 
Beoogd effect 
Verlenging van de zendvergunning van Omroepstichting ZuidWest als lokale omroep voor de periode 
van 15 juli 2019 tot 14 juli 2024. 
 
Argumenten 
1.1 Omroepstichting voldoet aan wettelijke vereisten 
Er is onderzocht of Omroepstichting ZuidWest voldoet aan de eisen die zijn gesteld in artikel 2.61 lid 2 
van de Mediawet 2008. Daaruit blijkt het volgende: 

- Omroepstichting ZuidWest is een stichting, wat betekent dat de aanvrager een rechtspersoon 
is naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid. 

- Volgens de statuten heeft Omroepstichting ZuidWest als doelstelling op lokaal niveau de 
publieke media-opdracht uit te voeren, gericht op de bevrediging van de in het 
verzorgingsgebied levende maatschappelijke behoeften. 

- De aanvrager heeft een programmabepalend orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van in 
de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele en geestelijke stromingen. 

 
Geconcludeerd kan worden dat Omroepstichting ZuidWest aan alle gestelde eisen voldoet in artikel 
2.61, lid 2, van de Mediawet 2008.   
 
1.2 Gemeente geeft advies, Commissariaat voor de Media verleent vergunning 
Volgens de Mediawet 2008 verleent het Commissariaat voor de Media de zendvergunning voor een 
lokale omroep. Aan de betrokken gemeenten en Provinciale staten is advies gevraagd.  
 
1.3 Afstemming met Bergen op Zoom en Woensdrecht heeft plaatsgevonden 
Op dit moment is Omroepstichting ZuidWest de lokale omroep voor de gemeenten Woensdrecht, 
Bergen op Zoom en Roosendaal. In alle drie de gemeenten wordt op dit moment eenzelfde 
adviestraject doorlopen. Er heeft afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten om te komen tot 
dit raadsvoorstel. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Toetsing alleen op basis van wettelijke vereisten 
Het Commissariaat voor de Media vraagt om advies over de vraag of de omroepstichting ZuidWest 
aan de wettelijke vereisten voldoet. Daarmee wordt geen oordeel geveld over de bedrijfsvoering en 
continuïteit van omroepstichting ZuidWest. Om te continuïteit van de dienstverlening te waarborgen 
zijn de betrokken gemeenten in gesprek met omroepstichting ZuidWest. 
 
1.2 Commissariaat voor de Media heeft de beslissingsbevoegdheid 
De gemeenteraad geeft enkel advies. Het Commissariaat voor de Media neemt uiteindelijk het besluit 
tot verstrekken van een zendvergunning. 
 
Financiën 
n.v.t. 

 
Communicatie 
Na besluitvorming door de gemeenteraad zal advies worden uitgebracht aan het Commissariaat voor 

de Media. 
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Vervolg 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd zodra het Commissariaat voor de Media de zendvergunning 
heeft verstrekt. 
 
Bijlagen 
- 


