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Geachte raad,  

 

Bij brief van 25 februari 2019 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het 

Commissariaat) de gemeente Amstelveen gevraagd te adviseren over de vraag of Stichting 

RTV Amstelveen voldoet aan de eisen die de wet in artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 

2008 stelt.   

 

Op 6 juli 2020 hebben wij uw advies ontvangen waarin de gemeenteraad van de gemeente 

Amstelveen negatief adviseert over de aanwijzingsaanvraag van Stichting RTV Amstelveen. 

Uw raad geeft hierbij aan geen vertrouwen te hebben dat Stichting RTV Amstelveen (1) in 

staat is tot het uitvoeren van de publieke mediaopdracht, (2) daardoor met haar media-aanbod 

onvoldoende maatschappelijke behoeften in Amstelveen bevredigt en (3) niet in staat is alle 

activiteiten te verrichten die nodig zijn om daarmee de gevraagde politieke taak te vervullen.  

 

De gemeenteraad diende in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk ja of nee te 

beantwoorden: 

 

• Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 

rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging? 

• Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te 

voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van 

maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven? 

• Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-

aanbod bepaalt? 

• Is dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld? 

 

De gemeenteraad heeft in zijn advies aan het Commissariaat geoordeeld dat RTV Amstelveen 

formeel voldoet aan de wettelijke bepalingen van artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 

2008. De gemeente Amstelveen heeft echter aanvullend aan de wettelijke toets aangegeven 

geen vertrouwen te hebben in de plannen van Stichting RTV Amstelveen en heeft om die 

reden een negatief advies uitgebracht. 

 

mailto:raadsgriffie@amstelveen.nl
mailto:j.blokland@amstelveen.nl


 
 

 
 

 - 2 - 

 

Dat de gemeente geen vertrouwen heeft in de uitvoering van de wettelijke taken van Stichting 

RTV Amstelveen kan het Commissariaat echter niet meenemen in de uiteindelijke 

besluitvorming van de aanwijzingsprocedure. Dit valt namelijk buiten de adviestaak van de 

gemeente Amstelveen die in het geval dat sprake is van één aanvrager, slechts dient te 

adviseren over de vraag of de media-instelling aan de wettelijke bepalingen uit artikel 2.61, 

tweede lid van de Mediawet 2008 voldoet. Nu de gemeenteraad heeft geoordeeld dat aan 

deze wettelijke bepalingen is voldaan en dat deel van het advies positief is, is het 

Commissariaat voornemens de aanvraag van Stichting RTV Amstelveen toe te wijzen.  

  

Voordat het Commissariaat een besluit neemt over de aanwijzingsaanvraag van Stichting RTV 

Amstelveen, stellen wij u op grond van het bepaalde in artikel 4:7 Algemene wet bestuursrecht 

in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken aan het Commissariaat. In uw zienswijze 

kunt u reageren op ons bovengenoemde voornemen tot besluit. De inhoud van uw zienswijze 

wordt meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming van het Commissariaat. 

 

Wij verzoeken u uw zienswijze schriftelijk binnen 3 weken na dagtekening van deze brief, te 

weten vóór 14 september 2020, aan het Commissariaat kenbaar te maken. Hiervoor kunt u 

gebruikmaken van het postadres van het Commissariaat: postbus 1426, 1200BK Hilversum. 

Ook kunt u ervoor kiezen uw zienswijze per e-mail te sturen naar aanwijzing@cvdm.nl. Uw 

zienswijze moet voorzien zijn van de handtekening(en) van de daartoe bevoegde raadsleden. 

 

Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt. 

Indien u van het recht om uw zienswijze in te dienen geen gebruik wenst te maken, verzoeken 

wij u ons dit binnen een week na dagtekening van deze brief mede te delen. 

 

Een afschrift van deze brief wordt verstuurd naar het bestuur van Stichting RTV Amstelveen.  

 

Hoogachtend, 

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

 

 

 

 

mr. Margreet Verhoef 

Afdelingsmanager Onderzoek & Toegang 
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