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Nummer: 7 A 
Onderwerp: Lokale publieke media-instelling Noordoost Twente

Voorgesteld raadsbesluit
Vast te stellen het geven van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media dat de stichting RTV 
Noordoost Twente voldoet aan de eisen van de Mediawet.

Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de 
Media over de stichting RTV Noordoost Twente. Deze stichting heeft in de afgelopen vijf jaar gewerkt als 
lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten 
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. De huidige periode eindigt op 18 december 2022. De stichting 
heeft een verzoek ingediend om in de komende jaren deze functie weer te vervullen voor Noordoost Twente. 
Op grond van artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 2008 moeten de gemeenteraden een advies uit 
brengen over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen van deze wet. 

Aanleiding voor dit voorstel
De stichting RTV Noordoost Twente verzorgt als lokale omroep sinds 2012 de publieke mediadiensten in de 
gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. De huidige periode eindigt op 18 december 2022. 
De stichting RTV Noordoost Twente heeft bij het Commissariaat voor de Media een verzoek ingediend om 
weer voor vijf jaar aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten 
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

Op grond van artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 2008 moeten de gemeenteraden een advies uit 
brengen aan het Commissariaat over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen van deze wet. 
Daarbij gaat het om de volgende eisen:
• De instelling moet een rechtspersoon zijn naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid;
• Volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal / lokaal niveau 

uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de 
maatschappelijke behoeften die in de gemeenten leven. En het verrichten van alle activiteiten die 
nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;

• Volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat 
representatief is voor de belangrijkste in de gemeenten voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Lokale publieke omroepen dragen bij aan een democratische samenleving door onafhankelijk nieuws en 
achtergrondinformatie te leveren aan een zo breed mogelijk publiek. Hiervoor is het van belang dat de lokale 
omroep en het media-aanbod onafhankelijk is, zowel van commerciële invloeden, maar ook van invloeden 
van de overheid.

Argumentatie
Op basis van onderstaande punten kan er een positief advies worden gegeven aan het Commissariaat voor 
de Media dat de stichting RTV Noordoost Twente voldoet aan de eisen van de Mediawet.

De statuten van de stichting RTV Noordoost Twente (artikel 3 en 8) geven aan dat deze voldoen aan de 
eisen van de Mediawet. De stichting is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, met het doel om 
op regionaal/lokaal niveau uitvoering te geven aan de publieke mediaopdracht door het verzorgen van 
media-aanbod dat gericht is op de maatschappelijke behoeften die er in de gemeente leven.

Conform de statuten heeft de omroep een programmabeleidsbepalend orgaan dat het beleid voor media-



aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Participatie samenleving
Niet van toepassing.

Externe communicatie
Op 25 augustus 2022 heeft RTV Noordoost Twente een presentatie gehouden voor gemeente Dinkelland, 
Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Tijdens deze presentatie zijn de eisen die de Mediawet 2008 aan een 
lokale media-instelling stelt besproken. 

Als de gemeenteraden van Oldenzaal, Losser en Tubbergen een gelijkluidend besluit nemen, wordt een 
gezamenlijk positief advies uitgebracht aan het Commissariaat voor de Media. Dit advies wordt ook 
gecommuniceerd naar RTV Noordoost Twente.

Financiele paragraaf
Per wet (artikel 2.170b, tweede lid, Mediawet) is bepaald dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de 
bekostiging van de lokale publieke media-instelling. De gemeenten ontvangen een compensatie uit het 
Gemeentefonds hiervoor. 

Uitgangspunt hierbij is momenteel een bedrag van €1,30,- per huishouden. In de gemeente Tubbergen zijn 
momenteel 8.707 woonruimten. Het huidige subsidiebedrag ligt daarmee op €11.319,-. De hoogte van het 
bedrag is bepaald door het compensatiebedrag vanuit het Gemeentefonds en wordt jaarlijks vastgesteld. 

Uitvoering
Het Commissariaat voor de Media neemt een besluit over de zendtijdtoewijzing als de gemeenteraden van 
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen een advies hebben uitgebracht. In de wet is bepaald dat dit 
binnen 18 weken, in dit geval uiterlijk 14 november 2022, moet plaatsvinden.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Gemeente Dinkelland en Tubbergen brengen gelijktijdig een advies uit aan het Commissariaat voor de 
Media.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de waarnemend burgemeester

ing. J.L.M. Scholten J.H.M. Hermans-Vloedbeld



Raadsbesluit  

Datum: 25 oktober 2022
Nummer: 7 B 
Onderwerp: Lokale publieke media-instelling Noordoost Twente

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 september 2022, nr. 7 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 11 oktober 2022

gelet op artikel 2.6.2. van de Mediawet 2008

besluit: 
Vast te stellen het geven van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media dat de stichting RTV 
Noordoost Twente voldoet aan de eisen van de Mediawet.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2022

de waarnemend griffier,

Drs. J.B. Zijlstra MMC

de voorzitter,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld


