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Onderwerp

Art. 41 RvO; VOS versus Centrum Radio
LJ. Janssen

Behandeld door

Bijlage(n)
Datu

kopie van brief aan Centrum Radio
17 september 2019
Geachte heer Emmerik,
In uw brief d.d. 19 augustus 2019 stelt u op grond van art. 41 RvO een

aantal vragen over de 'kwestie die Stichting Centrum Radio bij het college
onder de aandacht heeft gebracht en die betrekking heeft op een in de ogen
van Centrum Radio laakbare handelwijze van de lokale omroep VOS.
De vragen en de antwoorden daarop treft u hieronder aan:
Vraag 1: Wanneer kan Centrum Radio van u een inhoudelijke reactie

ontvangen op hun schrijven van 17 juli 2019?
Antwoord 1: Op maandag 16 september is er telefonisch contact geweest
met Centrum Radio. Op 19 september is het schriftelijk antwoord op de brief
naar Centrum Radio gemaild. Op diezelfde dag is de papieren versie per post
verzonden.

Vraag 2: Wilt u binnen een maand met de VOS de onderwerpen uit onze

inleiding bij deze vragen en de brief van Stichting Centrum Radio bespreken
en ons daarop schriftelijk verslag doen?
Vraag 3: Indien het door Centrum Radio gestelde waar is, welke
mogelijkheden ziet u dan om de VOS te houden aan de normale gedrags- en
spelregels teneinde dat deze door ons gesubsidieerde organisatie zich straks
op andere manieren moet verantwoorden?

Antwoord 2-3: Het college bemoeit zich niet inhoudelijk met (de
programma s van) de VOS, zolang de VOS zich houdt aan de regels die
vervat zijn in de Mediawet en onze Algemene Subsidieverordening 2016. In
die wet en die verordening komen zaken zoals nu kennelijk spelen tussen

Centrum Radio en VOS niet aan de orde. In die zin is het college dus geen
partij in dit conflict.

Het is u bekend dat het proces van toewijzing van de omroeplicentie nog niet
voltooid is. Zodra dat wel het geval is, gaan we met de lokale o roep in
gesprek. In brede zin zal dan aan de orde worden gesteld wat wij van een
lokale omroep verwachten.
Vraag 4: Wilt u ons de subsidievoorwaarden toezenden verbonden aan de

subsidie van de VOS?
Antwoord 4: De voorwaarden die worden gesteld aan de subsidie voor de
lokale omroep die in bezit is van de omroeplicentie, verleend door het

Commissariaat voor de Media, zijn vastgelegd in de Mediawet (beschikbaar
via de website www.overheid.nn en in de Algemene Subsidieverordening

gemeente Valkenswaard 2016 (beschikbaar via de gemeentelijke website
www.valkenswaard.nlj.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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