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Voorstel van het college 
1. Aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) meedelen dat het PBO van de LOV als vol-

doende representatief voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen in de gemeente Voorst te beschouwen is.  

 
Inleiding 
Op 17 september 2021 ontving de raadsgriffier een brief van het CvdM. In deze brief vraagt het 
CvdM aan u om tussentijds advies uit te brengen over de vraag of de LOV, uitzendend onder de 
naam RTV VoorstVeluwezoom, voldoet aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid, sub c, van de 
Mediawet 2008. Het CvdM vraagt om een advies over de representativiteit van het PBO
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van de brief van het CvdM is, dat zich sinds het advies van de gemeenteraad in 2017 om een 
positief advies uit te brengen over de representativiteit van het toenmalige PBO, meerdere wijzi-
gingen hebben voorgedaan in de samenstelling daarvan. Deze wijzigingen vormen aanleiding voor 
het CvdM om te toetsen of de LOV nog voldoet aan de wettelijke eis van het hebben van een re-
presentatief PBO. Voor de volledigheid treft u een document als bijlage aan met achtergrondin-
formatie over het PBO en de representativiteit. 
 
Sinds de brief van het CvdM van 17 september 2021 heeft het bestuur van de omroep zich inge-
spannen om te komen tot een PBO dat als representatief is aan te merken voor de belangrijkste in 
de gemeente Voorst voorkomende stromingen. Dit heeft ertoe geleid dat het PBO een beduidend 
andere samenstelling heeft dan bij het CvdM bekend is. De meest actuele lijst van PBO-leden is 
als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. Omdat uit deze lijst kan worden afgeleid dat de huidige 
leden van het PBO voldoende representatief zijn voor diverse in de gemeente Voorst voorkomen-
de stromingen, bestaat aanleiding om u te adviseren een positief advies aan het CvdM uit te bren-
gen over de representativiteit van het huidige PBO. 
 
Argumenten 
1.1. Het PBO is inmiddels als voldoende representatief te beschouwen 

Zoals hiervoor al is aangegeven, hebben zich sinds de brief van het CvdM van 
17 september 2021 meerdere wijzigingen in de samenstelling van het PBO voorgedaan. Op 
basis van actuele informatie, door de voorzitter van de omroep aangeleverd na het ronde-
tafelgesprek van 22 februari 2022, kan vastgesteld worden dat het PBO voldoet aan de 
maatstaf van representativiteit.  

 
Het PBO bestaat uit negen leden en vertegenwoordigt de volgende stromingen: 

 Cultuur en Kunst (twee vertegenwoordigers); 

 Maatschappelijke Zorg en Welzijn (één vertegenwoordiger);  

 Godsdienstige en geestelijke stromingen (twee vertegenwoordigers);  

 Werkgelegenheid en wonen (één vertegenwoordiger). 
De overige leden drie PBO-leden hebben zitting op persoonlijke titel. 

 
1.2.  Het PBO functioneert sinds 15 december 2021 weer als zodanig 

het PBO is sinds langere tijd niet in vergadering bijeen geweest, wat mede het gevolg was 
van COVID-19. Inmiddels is daar wijziging in gekomen en heeft het PBO in de huidige en 
daarmee nieuwe samenstelling haar taken weer opgepakt.  

  

                                                      
1
 De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod 
bepaalt. Dit PBO is naast bestuur en redactie een afzonderlijk orgaan binnen de omroep dat als programmaraad op-
treedt. De leden vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente zodat het PBO een sterke binding heeft met 
het publiek waarop de omroep zich richt. 
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Een andere reden waarom het PBO minder actief was, is dat zij de afgelopen periode veel 
energie hebben gestoken in de samenwerking van de LOV met RTV Veluwezoom, die geleid 
heeft tot een samenwerkende omroep RTV VoorstVeluwezoom en de samenwerking met 
twee Noord-Veluwse lokale omroepen, te weten die van de gemeenten Epe en Heerde.  

 
Vervolgactie college 
Nadat u een besluit heeft genomen over de representativiteit van het PBO, brengen wij het CvdM 
van dat besluit op de hoogte. De LOV ontvangt hiervan een afschrift. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester 
Lisette Wolbers-Cents, secretaris 
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