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Provincie Utrecht
T.a.v. het College van Gedeputeerde Staten
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Datum

Onderwerp

26 maart 2013

Advies aanvraag regionale publieke media-instelling

Uw kenmerk

Ons kenmerk
29034/2013003723

Contactpersoon
Hester Timmermans

Doorkiesnummer
+31 (35) 773 77 00

Geacht College,
Op 2 december 2008 heeft het Commissariaat voor de Media aan de Stichting
Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland voor vijf jaar zendtijd voor regionale
omroep toegewezen voor de provincie Utrecht. De hiervoor genoemde periode van vijf jaar is
ingegaan op 28 oktober 2008 en eindigt op 28 oktober 2013. De media-instelling heeft ons bij
brief van 11 februari 2013, ontvangen door ons op 12 februari 2013, laten weten dat zij in
aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als regionale publieke media-instelling in een
aansluitende periode. Voordat wij een beslissing nemen over deze aanvraag, dient de
provincie ons op grond van artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet 2008 te adviseren over de
vraag of de instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.
Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61,
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen:
Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
a.
zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal
b.
respectievelijk 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 provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de
instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om
daarmee een publieke taak te vervullen; en
volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt
c.
en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
stromingen.
Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies Provinciale Staten bij aanvraag
aanwijzing als regionale publieke media-instelling en de door de instelling overgelegde
gegevens, die u tevens bijgaand aantreft, dient Provinciale Staten een gemotiveerd advies uit
te brengen over de aanvraag
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Vervolgens dient het provinciebestuur zich op grond van artikel 2.62, tweede lid van de
Mediawet 2008, bereid te verklaren voor de bekostiging van de Stichting Samenwerkende
Publieke Omroepen Midden Nederland zorg te dragen.
Artikel 6, tweede lid , van de Mediaregeling 2008 bepaalt dat Provinciale Staten binnen
achttien weken advies uitbrengt. Wij wijzen u erop dat het Ministerie van Economische
Zaken, Agentschap Telecom (AT), de termijn van de door het AT te verlenen vergunning voor
het gebruik van een etherfrequentie heeft vastgesteld op de geldigheidsduur van ons besluit
tot aanwijzing als regionale publieke
Dit betekent dat als Provinciale Staten
ons niet binnen de gestelde termijn adviseert over de aanvraag van de media-instelling, deze
de kans loopt de uitzendingen via de ether per 28 oktober 2013 te moeten staken.
Met ingang van die datum trekt het AT namelijk zijn vergunning in als er geen geldig besluit
van het Commissariaat aan ten grondslag kan worden gelegd. Wij verzoeken u daarom de
bovengenoemde termijn niet te overschrijden.
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de
advisering door Provinciale Staten, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.
Uw voorstel aan Provinciale Staten en het besluit zien wij graag binnen 18 weken na
dagtekening van deze brief tegemoet. Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het
bovengenoemde kenmerk vermeldt.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand
telefoonnummer.
Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van de instelling.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT QOR DE MEDIA,

drs. Wim Groen
hoofd Registratie, Vergunningen en Toezicht
Bijlagen: 6
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Toelichting advies Provinciale Staten bij aanvraag aanwijzing als regionale publieke mediainstelling
1. Algemeen
De wetgever heeft gekozen voor een systeem waarbij per provincie of een deel van de provincie, voor
een termijn van 5 jaar, slechts een regionale publieke media-instelling kan worden aangewezen. Deze
regionale publieke media-instelling wordt geacht prov , nciaal gebonden informatie te verschaffen en te
fungeren als communicatiemogelijkheid voor mensen uit de desbetreffende provincie. Met name
omdat er slechts ruimte is voor bén regionale publieke media-instelling is het van groot belang dat
deze representatief is voor de gehele gemeenschap. Deze representativiteit moet tot uitdrukking
komen in de samenstelling van het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de regionale publieke
media-instelling bepaalt. Het zogeheten programmabeleidbepalend orgaan (pbo) dient zodanig te zijn
samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in de provincie voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De kern van het provinciaal
advies richt zich op de representativiteit van het pbo. Het advies van Provinciale Staten geldt, evenals
de aanwijzing als regionale publieke media-instelling, voor een termijn van 5 jaar. De instelling zal 6
maanden vóór afloop van die 5 jaar, desgewenst, wederom een aanwijzingsaanvraag moeten
indienen, waarna het Commissariaat, vervolgens, Provinciale Staten weer om advies zal vragen.
2. Het advies van Provinciale Staten
Ingevolge artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet kan het Commissariaat pas een aanwijzingsbesluit
nemen als Provinciale Staten van de desbetreffende arovincie het Commissariaat hebben
geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet in artikel 2.61,
tweede lid, stelt. Provinciale Staten dienen derhalve de volgende vragen te beantwoorden:
a. is de regionale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid?
b. stelt de regionale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk
ten doel het op regionaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van
media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een
provincie of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van
alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen?
c. heeft de regionale publieke media-instelling een orgaan dat het media-aanbodbeleid bepaalt?
d. heeft het orgaan van de regionale publieke media-instelling dat het media-aanbodbeleid bepaalt
een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de provincie
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?
Aan de hand van -Je stukken die bij de adviesaanvraag aan Provinciale Staten zijn gevoegd kan dit
college op de bovengenoemde onderdelen een advies uitbrengen. In deze toelichting gaat het
Commissariaat nader in op deze onderdelen en zullen enkele veel voorkomende vragen worden
beantwoord.
Overigens wordt een regionale publieke media-insteliing alleen aangewezen door het Commissariaat
als Provinciale Staten zich bereid verklaren voor de bekostiging ervan zorg te dragen.
Ad a. een rechtspersoon met volledige rechtsbevoec,dheid

Een regionale publieke media-instelling is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid als de statuten van deze instelling zijn opgenomen in een notariële akte en haar
rechtsbevoegdheid — de bevoegdheid om subject vaivermogensrechten te zijn — niet statutair is
beperkt. Alvorens het Commissariaat advies vraagt aan Provinciale Staten heeft het Commissariaat
zich er al van vergewist dat aan deze eis wordt voldaan. Met andere woorden: de bij de
adviesaanvraag meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.
Ad b. de statutaire doelstelling van de regionale media-instelling

Indien deze doelstelling ontbreekt in de statuten van de regionale publieke media-instelling dan zal
haar aanvraag niE t om advies aan Provinciale Staten worden gezonden. Bovendien zal het
Commissariaat aan een andere formulering dan die van artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder c,
van de Mediawet fijn goedkeuring onthouden Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het
Commissariaat m .)egezonden statuten voldoen aan dit vereiste.
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Ad c. de regionale media-instelling heeft een orgaan dat het programmabeleid bepaalt

Indien de regionale publieke media-instelling in haar statuten niet heeft bepaald dat er een orgaan is,
dat met uitzonderjng van ieder ander o-gaan, het media-aanbodbeleid bepaalt dan zal haar aanvraag
niet om advies aan Provinciale Staten worden gezonden. Met andere woorden: de bij de
adviesaanvraag van het Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.
Ad d. het orgaan dat het programmabeleid bepaalt is representatief samengesteld

De kern van het advies van Provinciale Staten richt zich op de vraag of het orgaan van de regionale
publieke media-instelling dat het media-aanbodbeleid bepaalt een zodanige samenstelling heeft dat
het representatief is voor de belangrijkste in de provincie voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen.
3. Het pbo en de representativiteit
De representativiteit van het pbo komt tot uitdrukking in de samenstelling van dit orgaan. Hoewel de
wetgever het begi ip representativiteit niet nader heeft omschreven, kunnen de in artikel 2.61, tweede
lid, aanhef en onder c, van de Mediawet genoemde hoofdstromingen worden onderverdeeld in meer
concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen een provincie. In het pbo kunnen
afgevaardigden van instellingen/organisaties zitting hebben die de volgende stromingen
vertegenwoordigen:
•
•
•
•
•
•
•
•

maatschappeNke zorg en welzijn;
kunst en cultuur;
kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag;
onderwijs en educatie;
werkgevers;
werknemers;
etnische en culturele minderheden;
sport en recreatie;

Deze opsomming :is vanzelfsprekend niet limitatief. Naast genoemde stromingen kunnen nog
afgevaardigden zitting hebben in het pbo die bijvoorbeeld de ouderen, de jongeren, de vrouwen
(emancipatie) of de agrarische sector vertegenwoordigen. Het is uiteindelijk Provinciale Staten, door
middel van het advies aan het Commissariaat over de representativiteit van het pbo, dat bepaalt welke
stromingen voor de provincie van zoveel belang zijn Jat zij in ieder geval een stem moeten hebben in
het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de regionale publieke media-instelling vaststelt. In het
kader van het begrip representativiteit gaat het om een weging en niet om het resultaat van een
optelsom van de al dan niet vertegenwoordigde strorningen in het pbo. Daarbij merkt het
Commissariaat op dat de regionale publieke media-instelling is aanbevolen, alvorens concreet aan te
geven welke sectoren in het pbo vertegenwoordigd moeten zijn, in overleg te treden met het
provinciebestuur. Uiteraard dienen alleen die stromingen/sectoren in de statuten te worden vermeld
die ook daadwerkelijk vertegenwoordigd kunnen worden. De regionale publieke media-instelling dient
zich statutair de verplichting op te leggen dat de belangrijkste stromingen te alien tijde in het pbo
vertegenwoordigd zullen zijn, opdat er de garantie bestaat voor een blijvende representativiteit.
Hoewel een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijke spectrum belangrijk is, moet worden
voorkomen dat hEt pbo een zo grote omvang krijgt dat het niet kan functioneren. Waar mogelijk
verdient het aanbaveling dat de regionale publieke media-instelling koepelorganisaties benadert om
een afgevaardigde aan te wijzen. Desgewenst kunnen de statuten ruimte bieden om leden op
persoonlijke titel in het pbo te benoemen. In dat gevit dient Provinciale Staten erop toe te zien dat de
leden die een stroming vertegenwoordigen — de representatieve leden — een ruime meerderheid
vormen ten opzichte van de leden op persoonlijke titel. Indien Provinciale Staten van oordeel is dat de
statuten op dit onderdeel een andere opsomming behoeven dan dient dat in het advies te worden
opgenomen.
De vertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden

Met betrekking tot de stroming etnische en culturele minderheden gaat het Commissariaat ervan uit
dat deze wordt opgenomen in het pbo. Nederland is een multiculturele samenleving, hetgeen
zichtbaar hoort te zijn in, onder meer, media-aanbou van de regionale publieke media-instellingen. Het
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Commissariaat streeft ernaar dat door middel van de vertegenwoordiging in het pbo de betrokkenheid
van etnische- en culturele minderheden, met name migranten, bij de regionale publieke mediainstelling wordt bevorderd. Een afgevaardigde van Amnesty International of Vluchtelingenwerk kan
ook als vertegenwoordiger van deze stroming zitting nemen in het pbo. Deze stroming etnische- en
culturele minderheden dient derhalve blijvend te worden opgenomen in de statuten, ongeacht of er
een vertegenwoordiger is benoemd in het pbo. Als niet direct een vertegenwoordiger van deze
stroming is te vinden dringt het Commissariaat er bij de regionale publieke media-instelling op aan te
blijven zoeken en alert te blijven volgen of er binnen de provincie ontwikkelingen plaatsvinden met
betrekking tot de minderheden. Provinciale Staten kuinen hierbij een rol spelen.
Overheidsvertegenwoordiging in het pbo

In verband met de noodzakelijke scheiding tussen overheid en publieke media-instelling is het
Commissariaat geen voorstander van de benoeming van leden Gedeputeerde Staten en van
Provinciale Staten in het pbo.
4. De beoordeling van de representativiteit
Advies inzake aanvraag tot toewijzing van zendtijd

Het Commissariaat is van mening dat het bij de aanwijzingsaanvraag behorende overzicht van de
samenstelling van het pbo door Provinciale Staten kritisch onderzocht moet worden. Een overzicht
met namen van personen en instellingen die hen hebben afgevaardigd geeft immers geen inzicht in
de wijze waarop deze personen zijn benaderd en wat hen is voorgehouden met betrekking tot de
werkzaamheden van het pbo. Zoals gezegd gaat het bij het begrip representativiteit niet om het
optellen en aftrekken van al dan niet in het pbo vertegenwoordigde stromingen maar om een weging.
Met name omdat er slechts ruimte is voor één regionale publieke media-instelling per provincie, is het
van groot belang dat deze representatief is voor de gehele gemeenschap. De representativiteit
behoeft niet in het geding te komen indien het pho één, maximaal twee, vacatures heeft. Het oordeel
van Provinciale Staten kan derhalve positief zijn ondanks een niet volledig bezet pbo.
Het verdient aanbeveling om, al dan niet steekproefsgewijs, na te gaan of de leden van het pbo zich
bewust zijn van hun taak en verantwoordelijkheid. Indien de bij het Commissariaat laatst bekende
feiten en omstandigheden afwijken van de bij de aanwijzingsaanvraag toegezonden gegevens zullen
ook deze meest recente gegevens door het Commissariaat aan Provinciale Staten worden
toegezonden.
Tussentijds advies

Artikel 2.67, eerste lid, van de Mediawet bepaalt dat het Commissariaat de aanwijzing intrekt indien de
regionale publieke media-instelling niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Aileen in het geval van
het niet meer voldoen aan de representativiteiteis — het pbo functioneert niet meer als representatief
orgaan dat het media-aanbodbeleid bepaalt — wordt Je instelling gedurende vier maanden in de
gelegenheid gesteld dit gebrek te herstellen. Het Cornmissariaat acht het van groot belang dat in een
vroeg stadium gebreken in de representativiteit aan het licht komen. Als het Commissariaat hierop
door Provinciale Staten wordt gewezen dan wel dit gebrek in de representativiteit uit eigen
waarneming constateert dan kan het Commissariaat Provinciale Staten om een tussentijds advies
vragen.
5. De inhoud van het programma van de regionale publieke media-instelling; het
programmavoorschrift
Naast de instelling van een representatief orgaan — het pbo — is het uiteraard ook noodzakelijk dat dit
orgaan functioneert overeenkomstig de wettelijke opdracht. Dit betekent dat door middel van het door
het pbo vastgestelde media-aanbodheleid invulling wordt gegeven aan het in artikel 2.70, aanhef en
onder a, van de Mediawet omschreven programmavoorschrift. Dit programmavoorschrift houdt in dat
een regionale publieke media-instelling haar zendtijd gebruikt voor programma-aanbod dat per
programmakanaal voor ten minste vijftig procent bestaat uit onderdelen van informatieve, culturele en
educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de provincie waarvoor het programma
bestemd is. Op grond van onze wettelijke taak oefent het Commissariaat toezicht uit op de naleving
van dit voorschrift.
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6. Besluit Provinciale Staten
Binnen achttien weken na ontvangst van zijn adviesaanvraag ziet het Commissariaat het besluit van
Provinciale Staten tegemoet (artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling).
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Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN)
T.a.v. het bestuur
Postbus 1012
3500 BA UTRECHT

Datum

Onderwerp

26 maart 2013

Aanvraag aanwijzing regionale publieke media-instelling

Uw kenmerk

Ons kenmerk
29034/2013003717

Contactpersoon
Hester Timmermans

Doorkiesnummer
+31 (35) 773 77 00

Geacht bestuur,
In uw brief van 11 februari 2013, ontvangen door ons op 12 februari 2013, verzoekt u om
aanwijzing als regionale publieke media-instelling in de provincie Utrecht Naar aanleiding
hiervan delen wij u het volgende mee.
Wij hebben heden Provinciale Staten van provincie Utrecht verzocht advies uit te brengen
over de vraag of uw regionale publieke media-instelling voldoet aan de wettelijke eisen. Met
betrekking tot de inhoud van het door de provincie te geven advies verwijzen wij
kortheidshalve naar bijgaand afschrift van onze brief aan de provincie.
Het Commissariaat ontvangt graag de volgende aanvullende informatie van Stichting
Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland:
•
•

De adressen van alle leden van het programmabeleidbepalend orgaan (PBO),
inclusief de adressen van de PBO-leden die op persoonlijke titel zijn benoemd.
De stromingen en de organisaties die de PBO-leden vertegenwoordigen, gespecificeerd
per PBO-lid.

De gevraagde aanvullende informatie zien wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier
weken na dagtekening van dit schrijven, tegemoet.
Wanneer er gedurende deze aanvraagprocedure tot aanwijzing als regionale publieke mediainstelling wijzigingen in het (post)adres, de statuten, de samenstelling van het PBO of het
bestuur plaatsvinden, dient u ons daarvan direct op de hoogte te stellen.
Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.
Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

drs. Wim Gro
hoofd Registratie, Vergunningen en Toezicht
Bijlage . 1

III

Bijlage B - 2

De Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland heeft een
samenwerkingsovereenkomst met Omroep Utrecht Stichting. Beide stichtingen hebben een
eigen zendmachtiging en PBO. SSPOMN voor de provincie Utrecht en OUS voor de stad
Utrecht. Omwille van de efficiency vergaderen de beide PBO's altijd gezamenlijk. Hieronder
vindt u een opgave van het totale PBO.
De heer P.F. Jekkers
Mevrouw S. van Dockum (RvT OUS)
Wordt vervangen
Nier meer vertegenwoordigd
VNO-NCW Midden
Vereniging Nederlandse Gemeenten
De heer M. van de Groep
Stichting Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht De heer G.Th.A. Menges
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Mevrouw M.L.J.M. Lauwrier
Stichting Vrouwennetwerk Nederland
Mevrouw P. Teunissen
Vereniging Sport Utrecht
Mevrouw M. van Huissteden-Kaspers
Vrijwilligerscentrale Utrecht
Mevrouw L. Enting
Cosbo Stad Utrecht
Mevrouw N. Wuurman
Kamer van Koophandel Midden - Nederland
De heer A. Leenaers
Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
De heer A. Noordermeer
Genootschap Kunstliefde, Sophies Palace
De heer F.A. van Brussel
Etnische minderheden
De heer H. Nanhekhan
Op persoonlijke titel
De heer R.D.P. Khemradj
Op persoonlijke titel
De heer R. Ramdas
Voorzitter
Het Utrechts Landschap

ilaq,,
Doc. nr.:(

STATUTENWIJZIGING STICHTING
Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland
gevestigd te Utrecht.
Akte de dato 6 april 2012.

hoort bij

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op zes april
tweeduizend twaalf, verschijnt voor mij,
mr. Geraldine Kyoko Kuijers-Tollenaar, kandidaat-notaris, hierna te noemen:
"notaris", als waarnemer van mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam:
mevrouw mr. Barbara Gabriëlle Nederhof, werkzaam bij het kantoor Houthoff Buruma
in de vestiging te (1082 MA) Amsterdam, Gustav Mahlerplein 50, geboren te Utrecht
op zevenentwintig augustus negentienhonderd negenenzeventig.
OVERWEGINGEN
De comparant neemt in aanmerking:
A.
Laatste statuten
De statuten van de stichting: Stichtino Samenwerkende Publieke Omroepen
Midden Nederland zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drieëntwintig oktober
tweeduizend acht verleden voor mr. B.H.Th.Terhorst, notaris te Amsterdam. B.
Besluit tot statutenwijziging
Het bestuur van voornoemde stichting heeft besloten om de statuten van de
stichting geheel gewijzigd vast te stellen.
C.
Machtiging
Het bestuur van de stichting heeft bovendien besloten om de comparant te
machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden.
D.
Besluit
Van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten — schriftelijk
besluit van het bestuur van de stichting.
E.
Goedkeuring
Het besluit tot wijziging van de statuten van de stichting is goedgekeurd door
het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en het Commissariaat voor de Media, in overeenstemming met artikel 14 lid van de statuten van de stichting.
STATUTENWIJZIGING
De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de
stichting geheel gewijzigd vast te stellen als volgt:
Artikel 1. Naam en zetel
1.1.
De stichting draagt de naam:
Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
1.2.
Artikel 2. Doel
De stichting heeft ten doel:
2.1.

-2-

a het (doen) produceren, samenstellen, verzorgen en (doen) uitzenden
van provinciale/regionale radio en televisie uitzendingen en internet activiteiten, die in hoofdzaak zijn gericht op de provincie Utrecht en die in
zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in het geografisch
werkgebied levende maatschappelijke, culturele, etnische, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn;
b.
het in opdracht van derden (doen) produceren, samenstellen, verzorgen
en (doen) uitzenden van provinciale/regionale radio en televisie uitzendingen, die in hoofdzaak zijn gericht op de provincie Utrecht en die in
zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in het geografisch
werkgebied levende maatschappelijke, culturele, etnische, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn;
het uitzenden van reclameboodschappen, een en ander conform het
c.
daaromtrent geldend wettelijk kader;
d.
het (eventueel) oprichten van een of meer rechtspersonen ten einde het
sub a. tot en met d. gestelde te faciliteren;
e.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.2.
Zij tracht dit doel en al hetgeen dat daarmede in de ruimste zin verband houdt
ondermeer te verwezenlijken door:
a.
het gebruik maken van daartoe geschikte distributiemedia, in eerste instantie radio en televisie en de overige binnen de Mediawet 2008 toegestane uitingen;
b.
het betrekken van de inwoners van de provincie Utrecht bij het verzorgen van radio en/of televisieprogramma's;
c.
het bijeenbrengen van voor de verwezenlijking van haar doelstelling
vereiste middelen.
Artikel 3. Vermogen
3.1.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
overheidsbijdragen;
a.
inkomsten uit verkoop van eigen produkties en uit verhuur, respectieveb.
lijk ter beschikking stellen van ruimte(n) en apparatuur;
opbrengsten uit reclame exploitatie overeenkomsten, samenhangend
c.
met het radio- en/of televisieprogramma;
inkomsten afkomstig uit het samenstellen van produkties in opdracht
d.
van aan de stichting gelieerde instellingen, andere organisaties en derden;

e.

opdrachten voor het leveren van personeel, faciliteiten en andere dien-

sten, verstrekt door aan de stichting gelieerde instellingen, door andere
organisaties en door derden;
f.
subsidies, donaties en sponsorgelden;
erfstellingen, legaten en schenkingen;
g.
inkomsten uit nevenactiviteiten;
h.
overige verkrijgingen en baten.
i.
Artikel 4. Organen
4.1.
De stichting kent de volgende organen:
een bestuur;
a.
een raad van toezicht; en
b.
een programmabeleidsbepalend orgaan (PBO).
c.
Artikel 5. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid. Het bestuur is het
5.1.
bestuur in de zin der wet.
Bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht.
5.2.
5.3.
De raad van toezicht stelt voorafgaand aan de benoemingsprocedure een
profiel vast voor de functie van bestuurder. Hierin wordt onder andere de
noodzakelijke deskundigheid van de bestuurder aangegeven.
5.4.
Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zal de raad van toezicht
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door
de benoeming van een opvolger.
Bestuursleden kunnen worden geschorst en ontslagen door de raad van toe5.5.
zicht.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
5.6.
a.
door overlijden;
wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -b.
door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
c.
door ontslag hem verleend op grond van een besluit van de raad van
d.
toezicht;
door toetreding tot de raad van toezicht;
e.
f.
door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald.
5.7. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor ieder bestuurslid afzonderlijk, bepaald door de raad van toezicht. Alle bestuursleden hebben
recht op vergoeding van de hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
Artikel 6. Bestuursvergaderingen
De bestuursvergaderingen worden gehouden in een gemeente in Nederland.
6.1.
leder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
6.2.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.
6.3.
De notulen worden vastgesteld en getekend door het bestuur.
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6.4.

6.5.

6.6.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is.
leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk (waaronder begrepen per geëigend telecommunicatiemiddel), vóór het voorstel hebben verklaard.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door het bestuur een relaas opgemaakt, dat na ondertekening
door het bestuur bij de notulen wordt gevoegd.
Aan voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderhevig alle
bestuursbesluiten strekkende tot:
a.
het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en beb.
zwaring van registergoederen;
wijziging van de statuten van de stichting;
c.
vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement als bedoeld in ard.
tikel 14 lid 1;
e.
ontbinding van de stichting;
juridische fusie of splitsing van de stichting;
f.
g.
duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere
onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
h.
het voeren van rechtsgedlngen, het aangaan van dadingen of het onderwerpen van geschillen aan beslissingen van scheidslieden, doch
met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel
kunnen lijden;
het beëindigen van de dienstbetrekking met of het ingrijpend wijzigen
i.
van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
het doen van investeringen die een bedrag van tweehonderd vijftigduij.
zend euro (€ 250.000) te boven gaan;
het vestigen, verplaatsen of opheffen van kantoren en vestigingen van
k.
de stichting;
I.
de overdracht van werkzaamheden of activiteiten van de stichting aan
derden, indien het (totale) financiële belang van een dergelijke overdracht ten minste tien procent (10%) van de omzet bedraagt;
de verkrijging of vervreemding van aandelen in een vennootschap;
m.

-
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bepaling van de wijze waarop de stichting in een algemene vergadering
van aandeelhouders van een vennootschap zal moeten stemmen met
betrekking tot een fusie, splitsing, wijziging van de statuten van een
vennootschap, de ontbinding van de betreffende vennootschap of de
benoeming dan wel het ontslag van een bestuurder en commissaris van
betreffende vennootschap; en
zodanige rechtshandelingen als door de raad van toezicht duidelijk omo.
schreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht. ------ -Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.
Artikel 7. Bestuursbevoegdheid
7.1.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
7.2.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
7.3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting 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 8. Vertegenwoordiging
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders
8.1.
voortvloeit.
8.2.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder bestuurslid.
Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan ben of meer bestuursleden,
8.3.
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Artikel 9. Raad van toezicht
9.1. De stichting kent een raad van toezicht bestaande uit ten minste drie en
maximaal vijf natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van toezicht
zal met algemene stemmen worden bepaald door de raad van toezicht, met
inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van dit lid. Indien (tijdelijk)
minder dan drie leden van de raad van toezicht in functie zijn, blijft de raad
van toezicht niettemin bevoegd.
9.2.
Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af
volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden. De
aftredende is eenmaal herbenoembaar.
9.3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Slechts natuurlijke personen, woonachtig in de provincie Utrecht of met
anderszins aantoonbare binding met de provincie Utrecht, kunnen lid zijn van
de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel
uitmaken van het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk warden
n.

-
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voorzien. De raad van toezicht informeert de ondernemingsraad over een
voorgenomen benoeming.
9.4.
De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst en ontslagen
door de raad van toezicht.
9.5.
De raad van toezicht (met uitzondering van de eerste raad van toezicht,
waarvan de leden in functie worden benoemd) wijst ult zijn midden een voorzitter aan.
Een lid van de raad van toezicht defungeert:
9.6.
door overlijden;
a.
b.
door het verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen;
c.
door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d.
door toetreding tot het bestuur;
door ontslag verleend op grond van een besluit van de raad van toee.
zicht;
door aftreden na een termijn van vier jaar volgens het rooster van aftref
den, dan wel ingeval van een eenmalige herbenoeming - bij het bereiken van de maximale zittingstermijn van acht jaar.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in
een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van
toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
De raad van toezicht kan in een reglement regels vaststellen omtrent de be9.7.
sluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen
daaromtrent in deze statuten is bepaald.
Artikel 10. Vergaderingen van de raad van toezicht
10.1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in een gemeente in Nederland als bij de oproeping bepaald.
10.2. De raad van toezicht vergadert tenminste drie maal per jaar.
10.3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien één van de andere leden van de raad van toezicht
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat
de vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van
de vereiste formaliteiten.
10.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in 10 lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

10.5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
10.6. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan
de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen.
10.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht;
bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Van
het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
10.8.
secretaris of door ééri van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de
vergadering daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
10.9. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een mede-lid
laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid als
gevolmachtigde optreden.
10.10. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen
indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht
ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is
leder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één
stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
10.11. Alle stemmingen op de vergadering geschieden mondeling, tenzij een lid van
de raad van toezicht vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. -Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ----10.12. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt 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.

z
4,0

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming
10.13. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
leden van de raad van toezicht zich schriftelijk (waaronder begrepen per geëigend telecommunicatiemiddel), vóór het voorstel hebben verklaard.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris van de raad van toezicht een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter van de raad van toezicht bij de notulen wordt gevoegd.
Artikel 11. Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht
11.1. De raad van toezicht heeft tot taak:
a.
het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de stichting; en
b.
het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan
de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.
11.2. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en kan het bestuur
gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
11.3. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van haar taken op het belang
van de stichting en alle bij de stichting betrokkenen.
11.1
Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens
11.2 De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader --van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor -rekening van de stichting.
11.3
De raad van toezicht kan bepalen dat ééri of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
Artikel 12. Programmabeleidsbepalende organen ex artikel 2.61 Mediawet 2008
12.1
Het prograinmabeleidsbepalende orgaan (PBO) (ex artikel 2.61 van de Mediawet 2008) van de stichting stelt op voorstel van het bestuur het programmabeleid vast van de uit te zenden radio- en televisieprogramma's.
12.2
Het PBO vergadert tenminste drie maal per Jaar ten behoeve van de afstemming van de regionale radio- en televisieprogramma's bedoeld in het eerste
lid van dit artikel.
12.3. De leden van het PBO worden benoemd door het bestuur. Het bestuur zal het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht over de benoeming van leden van het PBO informeren. Het PBO bestaat uit ten minste negen leden.
12.4
Het PBO kiest, op voordracht van het bestuur, uit zijn midden een voorzitter. -
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12.5. Ten minste twee/derde gedeelte van de leden van het PBO dienen afgevaardigden te zijn van de belangrijkste in de provincie Utrecht voorkomende culturele en maatschappelijke geledingen, alsmede godsdienstige en geestelijke
stromingen, waaronder begrepen:
emancipatiebewegingen;
etnische groeperingen;
jongeren en ouderen;
levensbeschouwelijke organisaties en de belangrijkste in Utrecht voorkomende godsdienstige en geestelijke stromingen;
onderwijs en volksontwikkeling;
sport en recreatie;
toerisme;
•
•
volksgezondheid en gezondheidszorg;
•
welzijn/zorg/maatschappelijke dienstverlening;
werkgevers;
werknemers.
12.6. Naast de in het vorige lid bedoelde leden, kunnen personen op persoonlijke
titel worden voorgedragen door het PBO. Hun . aantal zal niet groter zijn dan
één/derde (1/3) van het totale aantal leden.
12.7. Leden van het PBO worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Een afgetreden lid kan ten hoogste eenmaal opnieuw benoemd worden.
12.8. Het lidmaatschap van een lid vervalt als het betreffende lid de in lid 5 van dit
artikel genoemde organisatie of stroming ophoudt te vertegenwoordigen.
12.9. Het PBO blijft een bevoegd college indien het aantal leden door ontstaan van
vacatures tot beneden negen is gedaald.
Een vacature in het PBO dient, met uitzondering van die van etnische en culturele minderheden, binnen zes maanden na het ontstaan van deze vacature
vervuld te zijn.
lngeval van een vacature in het PBO voor etnische en culturele minderheden,
die niet binnen zes maanden is vervuld, blijft het PBO verplicht actief zoeken
naar een geschikte kandidaat om de vacature te vervullen.
12.10. Het PBO heeft de volgende taken:
op voorstel van het bestuur vaststellen van het programmabeleid;
opstellen van een jaarlijkse (inhoudelijke) rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid.
12.11. a. Het PBO vergadert drie maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter
of twee van de in functie zijnde leden dit s.chriftelijk verzoeken onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Besluiten kunnen slechts worden genomen over de op de agenda voorkomende onderwerpen. ----b. Vergaderingen van het PBO worden op last van de voorzitter door de

dl

c.

d.
e.

f.

g.

h.

secretaris bijeengeroepen door de verzending van schriftelijke uitnodigingen.
De uitnodiging tot een vergadering geschiedt ten minste veertien dagen
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De uitnodiging vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Een lid kan zich in een vergadering door een andere lid, door de voor het
betreffende lid benoemde plaatsvervanger, of een door de voorzitter toegelaten derde, laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is
afgegeven. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.
De vergaderingen van het PBO zijn openbaar. Het PBO is bevoegd een
vergadering geheel of gedeeltelijk besloten te verklaren.
Het PEi0 is bevoegd om de redactie en/of andere personen en/of instellingen uit te nodigen om de vergaderingen van het PBO bij te wonen en
aan de beraadslagingen deel te nemen. Bedoelde personen en/of instellingen hebben een adviserende stem.
Alle vergaderingen van het PBO zullen worden genotuleerd. De notulen
van de openbare vergaderingen zijn openbaar. Deze worden in de volgende vergadering door de aanwezige leden vastgesteld en ten bewijze
van goedkeuring door de voorzitter en een ander lid van het PBO ondertekend.
Besluiten van het PBO worden, behoudens in gevallen waarin deze statuten anders bepalen, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen,
echter met dien verstande dat voor het tot stand komen van een besluit
de aanwezigheid van ten minste ééri/derde (1/3) gedeelte van het aantal
in functie zijnde leden van het PBO in persoon vereist is. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen geldt het voorstel als verworpen. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.
Kan ten gevolge van het ontbreken van het vereiste aantal leden niet tot
het nemen van besluiten worden overgegaan, dan zal over de betreffende aangelegenheid in een tweede vergadering een besluit worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de feitelijk aanwezige leden, mits deze tweede vergadering schriftelijk is bijeengeroepen, na
afloop van de eerste vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping van die van
vergadering niet meegerekend.
In een vergadering, waarin alle leden van het PBO aanwezig zijn, kun-

nen rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht of aan de voorschriften omtrent het bijeenroepen of houden van vergaderingen is voldaan
12.12 . Onverminderd het in de wet omtrent schorsing en ontslag bepaalde kunnen
de leden, respectievelijk plaatsvervangende leden ophouden lid, respectievelijk plaatsvervangend lid, van het PBO te zijn door:
overlijden;
schriftelijk bedanken;
bij verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking van zijn vermogen;
en
verlies van de hoedanigheid op basis waarvan het lid is benoemd.
Artikel 13. Boekjaar, begroting, administratie en jaarrekening
13.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
13.2. Jaarlijks stelt het bestuur voor één oktober van het lopende boekjaar een
begroting voor het volgende kalenderjaar op. Het bestuur legt deze stukken
ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht en aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.
13.3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten en verplichtIngen van de stichting kunnen worden gekend.
13.4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het
boekjaar de jaarrekening van de stichting over het afgelopen boekjaar op te
maken, bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en de op deze
stukken te geven toelichting. De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar. De jaarrekening wordt getekend door alle leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder
opgaaf van reden melding gemaakt. De jaarstukken worden ter beoordeling
en ter vaststelling naar de raad van toezicht gezonden.
13.5. De bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening komt toe aan de raad
van toezicht.
13.6. De raad van toezicht verleent, alvorens tot de vaststelling van de jaarrekening over te gaan, opdracht aan een door de raad van toezicht aangewezen
deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek of een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken voor het onderzoeken
van de jaarrekening . De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit
aan het bestuur en de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onder-
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zoek in een verklaring weer. Gaat de raad van toezicht niet over tot het verlenen van een dergelijke opdracht aan een deskundige, dan is het bestuur
daartoe bevoegd.
13.7. De agenda van de vergadering van de raad van toezicht waarop de vaststelling van de jaarrekening is vermeld, bevat tevens het voorstel inzake de verlening van decharge aan de leden van het bestuur, voor zo ver dat van dat
bestuur uit de jaarrekening of anderszins blijkt.
13.8. Het jaarverslag, de vastgestelde jaarrekening vergezeld van een accountantsverklaring en het schriftelijk verslag uitgebracht over het in het verslagjaar gevoerde programmabeleid, warden ieder boekjaar voor één juni ter
kennisgeving gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht en aan het Commissariaat van de Media.
Artikel 14. Reglement
14.1. Het bestuur stelt de navolgende reglementen op:
een bestuur en read van toezicht reglement;
a.
b.
een directiereglement;
c.
een managementreglement; en
een redactiestatuut als bedoeld in artikel 2.88 lid 3 van de Mediawet
2008.
Het bestuur is bevoegd daarnaast andere reglementen vast te stellen, waarin
14.2
die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
14.3
De reglementen worden ter informatie toegezonden aan de ondernemingsraad.
14.4. De vaststelling van een reglement behoeft de goedkeuring van de raad van
toezicht overeenkomstig artikel 6 lid 6 sub d. De goedkeuring wordt niet verleend dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld hierover
advies uit te brengen.
14.5. In het besiuursreglement kan het bestuur criteria opnemen waaraan bestuurskandidaten dienen te voldoen, alsmede criteria voor de uitoefening van
de taken van het bestuur.
14.6. Een reglement mag niet met deze statuten of de wet, de Mediawet 2008 in
het bijzonder, in strijd zijn.
14.7. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen nadat zij
hiervoor goedkeuring heeft verkregen van de raad van toezicht overeenkomstig artikel 6 lid 6 sub d.
Artikel 15. Statutenwijziging
15.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet
worden genomen met een meerderheid van tweederden (2/3) van de geldig
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwe-

zig of vertegenwoordigd zijn, en behoeft de voorafgaande goedkeuring van (i)
de raad van toezicht, (ii) het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en (iii) het Commissariaat voor de Media.
15.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
leder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit daartoe is
het bepaalde in artikel 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
16.2. De stichting blijfi na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
16.3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de raad van
toezicht.
16.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
16.5. Een overschot na vereffening wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de
provincie Utrecht. l-let besluit tot bestemming van het overschot behoeft de
voorafgaande goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht.
16,6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
Artikel 17.
17.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet, de statuten als de reglementen niet
voorzien, beslist het bestuur,
SLOTVERKLARINGEN
Benoeming eerste leden van de raad van toezicht
Voor de eerste maal worden tot leden van de raad van toezicht benoemd:
A.
Pieter lzak Broertjes, geboren op twintig september negentienhonderd
tweeënvijftig te 's Gravenhage, tot voorzitter van de raad van toezicht;
Jacob Johannes Atema, geboren op éen maart negentienhonderd vijftig
te Groningen;
Johannes Maria Laurentius Vroom, geboren op tien augustus negentienhonderd tweeenvijftig te Geldrop; en
Birgitta Johanna Maria Gall& geboren op achtentwintig augustus negentienhonderd zestig te Arnhem.
Benoeming lid van het bestuur
Met ingang van deze statutenwijziging wordt tot lid van het bestuur benoemd:
B.
Paulus Johannes Maria van der Lugt, geboren op zevenentwintig september
negentienhonderd zesenvijftig te 's Gravenhage.
SLOT
De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de
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comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE
wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en
door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening).

VOOR AFSCHRIFT:

C. v.d.
Commissariaat voor de Media
T.a.v. de heer drs. W. Groen
Postbus 1426
1200 BK Hilversum
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Utrecht, 11 februari 2013

Betreft: Hernieuwde aanvraag aanwijzing regionale publieke media-instelling

Geachte heer Groen.
Uw brief van 23 januari 2013 heb ik in goede orde ontvangen. De stichting SPOMN komt
graag weer in aanmerking voor een verlenging van de zendtijd met vijf jaar voor de
provincie Utrecht.
Voor de aanvraag voor verlenging vindt in de bijlage:
De laatste statuten van SSPOMN, hierin is opgenomen een overzicht van de
belangrijkste in de provincie voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen die derhalve in het PBO zijn
vertegenwoordigd;
Een overzicht van de leden van het PBO. Omdat RTV Utrecht bestaat uit zowel de
regionale als de lokale omroep van Utrecht en derhalve over twee PBO's beschikt is
besloten beide PBO's samen te laten vergaderen. Bij de aanvraag voor verlenging
van de lokale zendmachtiging is met uw heer Bert Kip afgesproken dat de leden van
het PBO voor beide stichtingen dienen. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met
een goede spreiding;
De aanvraag zendmachtiging dient voor de provincie Utrecht;
Het redactiestatuut.
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Redactiestatuut Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland
1.

Doel van het statuut

Dit programmastatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de redactie van de
Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN) van
commerciOle en overheidsinvloed te waarborgen bij het uitoefenen van haar
journalistieke taak. Het regelt voorts de rechten en plichten van de medewerkers in
relatie tot de journalistieke functie van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen
Midden Nederland.
2.

Bij het statuut betrokken partijen

Bij dit programmastatuut zijn de volgende partijen betrokken en gebonden op de in het
statuut aangegeven wijze:
Degenen die blijkens schriftelijke arbeidsovereenkomst deel uitmaken van de
A.
redactie van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland ,
ongeachtdr uvanhetdisrb.
C.

E.
3.

De manager nieuwsredactie RTV van de Stichting Samenwerkende Publieke
Omroepen Midden Nederland.
De manager algemene redactie RTV/programmaleider Radio van de Stichting
Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland.
De algemeen directeur van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen
Midden Nederland
Het bestuur van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden
Nederland
Begripsbepaling

3.1. Redactie:

Tot de redactie behoren degenen die blijkens een schriftelijke arbeidsovereenkomst
- ongeacht de aard en de duur van het dienstverband - als journalist door de Stichting
Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland zijn aangesteld en/of
anderszins onder directe verantwoordelijkheid van de managers nieuwsredactie en
algemene redactie functioneren, hierna te noemen: programmamedewerker. Zij worden
benoemd en ontslagen door de algemeen directeur, op voordracht van de
verantwoordelijke redactiemanager
3.2. Manager nieuwsredactie rtv:

De manager nieuwsredactie is verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige en
organisatorische aansturing van de nieuwsredactie RTV. Hij is verantwoordelijk voor het
handhaven van de journalistieke onafhankelijkheid van de programmamedewerkers en
voor het budget van de nieuwsredactie. Hij/zij maakt deel uit van het Managementteam
(MT) en het Programmeringsoverleg en vertegenwoordigt de nieuwsredactie daarin.
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3.3 Manager Algemene Redactie RTV en Programmaleider Radio:
De manager algemene redactie/programmaleider radio is verantwoordelijk voor de
bedrijfsmatige en organisatorische aansturing van de algemene- en sport redactie RTV.
De manager is ook verantwoordelijk voor de resultaten van radio. Hij is verantwoordelijk
voor het handhaven van de journalistieke onafhankelijkheid van de
programmamedewerkers en voor het budget van de algemene redactie. Hij/zij maakt
deel uit van het Managementteam (MT) en het Programmeringsoverleg en
vertegenwoordigt de algemene redactie daarin.
3.4 Algemeen directeur:
De algemeen directeur van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden
Nederland is door het bestuur aangesteld en belast met de dagelijks leiding over de
omroep in overeenstemming met de statuten en het directiereglement van de SSPOMN.
De huidige AD is tevens programmaleider TV en in die hoedanigheid voorzitter van het
Programmeringsoverleg waarin het programmabeleid tot stand komt. In dit overleg
hebben zitting: de managers Nieuws en Algemene Redactie, de manager Marketing en
Communicatie en de afdeling Externe Projecten / Staf Programmering.
3.5 Bestuur:
Het bestuur is het bestuur van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen
Midden Nederland. Het bestuur is belast met het toezicht op het door de algemeen
directeur gevoerde beleid. Het bestuur is belast met de goedkeuring van en het toezicht
op de uitvoering van het door de algemeen directeur te voeren respectievelijk gevoerde
programmabeleid.
3.6 Gesponsorde programma's of programmaonderdelen:
Deze komen tot stand door medefinanciering en/of zakelijke ondersteuning door derden,
zonder afbreuk te doen aan het bepaalde onder artikel 5 van dit statuut en onder
verwijzing naar de paragraaf over sponsoring van publieke omroepprogramma's in de
Mediawet.
3.7 Reclameboodschappen:
Reclameboodschappen zijn alle uitingen van bedrijven en/of instellingen - al dan niet
betaald - die erop zijn gericht het publiek te bewegen tot het kopen van een bepaald
product of het gebruik maken van een bepaalde dienst.
3.8 Programma's:
De uitzendingen zoals bedoeld in artikel 51 van de Mediawet.
3.9 Nieuwsbulletins:
Delen van programma's die primair bedoeld zijn te informeren over actuele
gebeurtenissen, ontwikkelingen en achtergronden bij de actualiteit.
3.10 Plenaire redactievergadering:
Vergadering van alle programmamedewerkers
3.11 Redactieraad:
Een aantal door de redacties uit hun midden gekozen vertegenwoordigers, die bevoegd
zijn namens de redacties op te treden in contacten met de managers nieuws- en
algemene redactie of andere managers of overlegfora binnen de omroep.
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4.

Doelstelling en identiteit

4.1 De Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland wil:
Voor de bewoners van de provincie Utrecht, die geïnteresseerd zijn in regionale en
lokale informatie en verstrooiing, een midden in de samenleving staande,
onafhankelijke aanbieder zijn van onderscheidende, actuele informatie en
verstrooiing, 24 uur per dag en binnen het kader van de mediawet zo veel mogelijk
rekening houdend met de wensen van de consument.
4.2 Het doel is dat de omroep zich ontwikkelt tot een spraakmakend medium van hoge
kwaliteit, dat als een maatschappelijke factor in het verzorgingsgebied wordt
gezien.
5.

Journalistieke onafhankelijkheid

5.1 De redactie ondersteunt naar beste kunnen de missie van de omroep door de haar
opgedragen journalistieke taken uit te voeren zonder rechtstreekse beffivloeding
van buiten de SSPOMN, anders dan op de wijze zoals in dit statuut geregeld.
5.2 De redactie heeft geen binding met enige politieke of levensbeschouwelijke
groepering of met belangengroepen.
5.3 De redactie hecht aan fundamentele waarden en grondrechten, als de vrijheid van
meningsuiting, het handhaven van de rechtsstaat en eerbiediging van de
menselijke persoonlijkheid, ongeacht afkomst, ras, geslacht of seksuele
geaardheid.
5.4 De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds objectiviteit en
onpartijdigheid na, zowel in berichtgeving als analyse. Ze laat zich leiden door de
uitgangspunten van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.
6.

Positie van de redactiemanagers RTV binnen de Stichting Samenwerkende
Publieke Omroepen Midden Nederland

6.1 De redactiemanagers RTV worden voorgedragen, benoemd en ontslagen door de
algemeen directeur.
6.2 Het bestuur van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden
Nederland is als houder van de zendmachtiging overeenkomstig de wet
verantwoordelijk voor het algemeen programmabeleid en voor vorm en inhoud van
hetgeen in de haar toegewezen zendtijd wordt uitgezonden. Het bestuur delegeert
de voorbereiding en samenstelling van de programma's aan het management van
de omroep. De positionering en het programmabeleid worden voorbereid in het
Programmeringsoverleg. Het bestuur dient het positionerings - en
programmabeleid goed te keuren en oefent achteraf toezicht uit.
6.3 Het bestuur van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden
Nederland zal de journalistieke onafhankelijkheid van de redacties waarborgen.
6.4 Het Programmeringsoverleg is belast met de voorbereiding, evaluatie en
ontwikkeling van het programmabeleid. Het is verantwoordelijk voor de naleving
van de statuten en door het bestuur vastgestelde richtlijnen ten aanzien van de
positionering van de omroep in de markt. Tenminste één keer per jaar wordt over
het gevoerde beleid een schriftelijk rapport opgesteld ter verantwoording aan
bestuur en Programmabeleidsbepalend Orgaan.
6.5 De redactiemanagers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van
reclameboodschappen.
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6.6 De redacties zullen op generlei wijze kunnen worden verplicht verbanden te leggen
tussen de nieuwsberichtgeving en mogelijke belangen van commerciële - en/of
overheidsinstellingen van welke aard dan ook, noch ten gunste noch ten nadele
van deze.
7.

Positie van de redactiemanagers en de redacties

7.1 De redactiemanagers geven leiding aan de redacties en beheren de redactie- en
programmabudgetten. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het
vastgestelde programmabeleid. Daarnaast zijn zij als lid van het
Programmeringoverleg medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het
programmabeleid.
7.2 Leden van de redacties zullen, tenzij met schriftelijke toestemming van de
redactiemanagers , geen contacten onderhouden met bedrijven , instellingen of
maatschappelijke groeperingen, gericht op het totstandkomen van enige zakelijke
of persoonlijke professionele samenwerking met genoemde bedrijven, instellingen
of maatschappelijke groeperingen (toelichting: persoonlijke samenwerking die niets
uitstaande heeft met de journalistieke activiteiten of werkzaamheden bij de
SSPOMN valt buiten de beoordeling van de werkgever).
7.3 Leden van de redacties zullen hun eventuele politieke en/of levensbeschouwelijke
overtuiging niet zodanig uitdragen, dat hun journalistieke onpartijdigheid en die van
de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland in het
gedrang kan komen.
7.4 Het gebruik van de naam van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen
Midden Nederland, van de naam van RTV Utrecht, of de afzonderlijke
programma's of onderdelen, voor eigen gewin van redactieleden, is strikt verboden
zonder schriftelijke toestemming van de redactiemanagers.
7.5 De directeur zal niet overgaan tot ontslag van enig lid van de redactie dan na
overleg met de betrokken redactiemanager.
8.

Overleg en advies

8.1 De partijen die aan dit statuut gebonden zijn, verklaren het hoogste belang te
hechten aan goede werkverhoudingen tussen journalistieke en niet-journalistieke
medewerkers van RTV Utrecht, alsmede tussen programmamedewerkers
onderling.
8.2 De redactiemanagers overleggen tenminste twee keer per jaar met de
redactieraad over de hoofdlijnen van het programmabeleid, de redactionele
formatie en het redactionele budget.
8.3 Over MT-besluiten die van invloed zijn of van invloed kunnen zijn op het
redactionele beleid van de SSPOMN vragen de redactiemanagers voorafgaand
advies aan de redactieraad.
8.4 Indien van dit advies wordt afgeweken, brengen zij schriftelijk en gemotiveerd de
redenen die hiertoe hebben geleid, ter kennis van de redactieraad. De uitvoering
van dit besluit heeft, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten, niet
eerder plaats dan 14 dagen na de dagtekening van deze motivering.
8.5 Inzake plenaire redactievergaderingen (bijvoorbeeld bij verkiezing van de
redactieraad) bepaalt de meerderheid (50%+1) van de redactie welke losse
medewerkers, die niet werken op basis van een arbeidscontract, met stemrecht
toegelaten worden tot de vergadering.
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8.6 Over zaken die verband houden met het bepaalde in dit statuut, zullen de
redactiemanagers in geen geval overleg met (een vertegenwoordiging van) de
redactie ontwijken of weigeren.
8.7 Over zaken die verband houden met het bepaalde in dit statuut, zal de directeur in
geen geval overleg met de redactiemanagers ontwijken of weigeren.
9.

De redactieraad

9.1 Er is een redactieraad, die wordt gevormd door tenminste 3 vertegenwoordigers
gekozen door de plenaire redactievergadering uit de redacties. De zittingstermijn
bedraagt ten hoogste 4 jaar, waarna lx herverkiezing mogelijk is. De redactieraad
kiest uit zijn midden een voorzitter en secretans. Lidmaatschap van de
ondernemingsraad en de redactieraad zijn onverenigbaar. De redactieraad komt
periodiek bijeen, doch tenminste twee maal per jaar om met de redactiemanagers
de hoofdlijnen van de programmering te bespreken. De redactieraad wordt
bijeengeroepen door de voorzitter. Hij/zij doet zulks in elk geval op verzoek van
een meerderheid van de gekozen leden van de redactieraad en in het geval dat
inzake de persoonlijke verantwoordelijkheid van een redactielid of meer
redactieleden deze zich tot de redactieraad wendt of wenden. De redactieraad
spreekt zich uit bij gewone meerderheid van stemmen van de gekozen leden. Van
de vergadering wordt een verslag gemaakt, dat in de volgende bijeenkomst wordt
goedgekeurd. Zie 9.2.
9.2 De redactieraad is verantwoording verschuldigd aan de redactie.
9.3 Indien de redactie, in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, als
oordeel uitspreekt dat de redactie door de zittende redactieraad niet meer naar
behoren wordt vertegenwoordigd, treedt de redactieraad af. Voor het ter zake
nemen van rechtsgeldige besluiten door de redactie is de aanwezigheid vereist
van tweederde van de leden. Indien de redactie een uitspraak wil doen is daarvoor
een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.
9.4 De redactieraad houdt zich niet bezig met zaken de ondernemingsraad
betreffende, zoals vastgelegd in de wet op de ondernemingsraden.
10.

Rechten van de leden van de redactie; auteursrechten.

10.1 In principe worden alle producten die gedurende door alle medewerkers in
loondienst tijdens de uitoefening van zijn functie tot stand komen, eigendom van
SSPOMN. Uitzonderingen op deze regel dienen in de arbeidsovereenkomst te
worden vastgelegd.
10.2 De redactiemanagers dienen de auteursrechten van de redactieleden te
respecteren en waar relevant, te verzekeren binnen de kaders van de vigerende
wet- en regelgeving.
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11 Benoeming en ontslag van de redactiemanagers
11.1 De redactiemanagers van de SSPOMN worden benoemd en ontslagen door de
algemeen directeur.
11.2 De algemeen directeur zal geen beslissing tot benoeming nemen voordat de
Redactieraad in de gelegenheid is gesteld over de voorgenomen benoeming aan
haar een advies uit te brengen. Dit advies heeft een zwaarwegend karakter; het
negeren ervan dient schriftelijk te worden gemotiveerd.
11.3 Bij een voorgenomen ontslag van een redactiemanager moet voorafgaand overleg
gevoerd worden met de redactieraad.
12

Geschillen

13.1 Bij geschillen, direct samenhangend met de bepalingen van dit statuut, dienen
betrokkenen eerst een poging te doen tot bemiddeling door een onafhankelijke
bemiddelaar (of een onafhankelijke bemiddelingscommissie) alvorens het geschil
aan een bevoegd rechtscollege voor te leggen.
13.2 Een beroepsprocedure heeft geen schorsende werking ten aanzien van een
directiebesluit, tenzij uitdrukkelijk anders vastgelegd in het bedrijfsreglement.
14

Slotbepaling

14.1 Dit statuut treedt in werking na instemming van de Redactieraad.
14.2 Ingrijpende wijzigingen in dit redactiestatuut zullen ter advisering worden overlegd
aan de NVJ.
14.3 Dit statuut maakt automatisch deel uit van de arbeidsovereenkomst die tussen de
directeur van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland
en de individuele leden van de redactie is gesloten.
14.4 Wijziging van dit statuut komt tot stand na instemming van de algemeen directeur,
het bestuur en de redactieraad
14.5 Dit statuut laat onverlet hetgeen partijen bindt krachtens de regels van het
arbeidsrecht en de Omroep CAO.
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