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Onderwerp: Advies toewijzing lokale publieke media- 

instelling lokale omroep Hof van Twente 

(Hofstreek FM) 

Zaaknummer: 671067 

Voorstel: 

1. Positief adviseren aan het Commissariaat voor de 

Media over de vraag of de Lokale Omroep Hof van 

Twente(Hofstreek FM) aan de wettelijke eisen voor 

de aanwijzing als lokale media-instelling voldoet.   
  

Argumenten 

1.1 De aanwijzing als lokale publieke media- 

instelling voor de gemeente Hof van Twente van de 

Lokale Omroep Hof van Twente (Hofstreek FM) komt 

op 5 mei 2018 te vervallen. Op 19 maart 2013 heeft 

het Commissariaat voor de Media de Stichting Lokale 

Omroep Hof van Twente aangewezen als lokale 

publieke media-instelling voor onze gemeente. Deze 

eindigt op 5 mei 2018. Stichting Lokale Omroep Hof 

van Twente is de statutaire naam en staat bekend als 

Hofstreek FM. Hofstreek FM heeft het Commissariaat 

laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen 

voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling 

voor een aansluitende periode van vijf jaar. Voor een 

beslissing van het Commissariaat, dient de 

gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde lid, 

van de Mediawet 2008 het Commissariaat te 

adviseren over de vraag of de media-instelling 

voldoet aan de eisen die de wet stelt. 

1.2 Om de toewijzing toe te kennen zijn de volgende 

eisen in de Mediawet opgenomen. Voor een zendtijd- 

toewijzing komen slechts die instellingen in aanmer- 

king die: 

1. Rechtspersoon naar Nederlands recht met 

volledige rechtsbevoegdheid zijn. 

De Lokale Omroep Hof van Twente is een 

stichting (stichtingsakte van 17 november 2003) 

en bezit volledige rechtsbevoegdheid. 



2. Zich volgens de statuten uitsluitend of hoofd- 

zakelijk ten doel stellen het op regionaal respec- 

tievelijk 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. 

Hofstreek FM voldoet aan deze eis, zie artikel 2 

lid 1 en 2 van de statuten in de bijlage bij dit 

voorstel. 

3. Volgens de statuten een orgaan hebben dat het 

beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat 

representatief is voor de belangrijkste in de 

desbetreffende provincie of gemeente voor- 

komende maatschappelijke, culturele, gods- 

dienstige en geestelijke stromingen. 

Hofstreek FM voldoet aan deze eis. De omroep 

heeft een programma bepalend orgaan waarin de 

volgende stromingen vertegenwoordigd zijn: 

“maatschappelijke zorg en welzijn”, “cultuur en 

kunst”, “kerkgenootschappen en genootschappen 

op geestelijke grondslag”, werknemers”, “sport en 

recreatie” en “etnische en culturele minderheden”. 

1.3 De raad moet aan het Commissariaat een 

gemotiveerd advies uitbrengen over de aanvraag. 

Het Commissariaat neemt pas een besluit nadat de 

gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de 

lokale omroep Hof van Twente voldoet aan de eisen 

die de Wet stelt. De Stichting Lokale Omroep Hof van 

Twente voldoet aan de eisen die in artikel 2.61 van 

de Mediawet 2008 worden gesteld. 

Het Commissariaat heeft in haar brief verzocht een 

aantal vragen duidelijk met ja of nee te beantwoor- 

den. Alle vragen worden met ja (positief) beantwoord. 

1.4 Hofstreek FM is door diverse ontwikkelingen in 

het medialandschap samen met de omroepen uit de 

omliggende gemeenten Wierden, Rijssen-Holten en 

Hellendoorn een proces gestart om te komen tot één 

streekomroep voor de Reggestreek. 

Deze samenwerking in “Twente West” verband wordt 

door alle vier de college's onderschreven. 

Dit traject staat los van de formele toekenning die de 

lokale omroep Hof van Twente sowieso dient te 

verkrijgen om uit te mogen blijven zenden vanuit de 

gemeente Hof van Twente. 

Risico’s 

Bij het uitbrengen van een negatief advies kan het 

commissariaat de toewijzing afwijzen. 
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Alternatieven 

Er zijn geen andere aanvragen voor toewijzing binnen 

gekomen bij het commissariaat. 

Uitvoering 

Het Commissariaat voor de Media en de Stichting 

Lokale Omroep Hof van Twente zullen worden 

geïnformeerd over uw advies. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burgemeester 

drs. D. Lacroix 
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