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Kennisnemen van
De opbouw van de Regionale Mediaraad van Omroep Brabant en de benoeming
van dhr. E.H.A. Gloudemans, dhr. F. Nooijens, dhr. M.A.G. Koolen, mw. S.A.M.
Wagenmakers en mw. Y.Eshuis in de Regionale Mediaraad van Omroep Brabant.
Aanleiding
In de Mediawet 2008 (artikel 2.61 lid 2 sub c) is de bepaling opgenomen dat
iedere regionale publieke media-instelling een orgaan heeft dat het beleid voor
het media-aanbod bepaalt. Dit orgaan dient representatief te zijn voor de
belangrijkste in de betreffende provincie voorkomende maatschappelijke,
culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Dit orgaan is voor Omroep
Brabant de Regionale Mediaraad (voorheen de Stichtingsraad).
Bevoegdheid
In Noord-Brabant worden de leden van de Regionale Mediaraad door
Gedeputeerde Staten benoemd. Dit gebeurt op voordracht van de Raad van
Toezicht van Omroep Brabant en is vastgelegd in de statuten van Omroep
Brabant. Gedeputeerde Staten voert een marginale toetsing uit waarbij zij kijkt
naar de statutaire omvang van de Regionale Mediaraad, en of blijkens de
toegezonden stukken affiniteit met de provincie Noord-Brabant en ontbreken
van belangenverstrengeling aannemelijk is.
Kernboodschap
Omroep Brabant heeft dhr. E.H.A. Gloudemans, dhr. F. Nooijens, dhr. M.A.G.
Koolen, mw. S.A.M. Wagenmakers en mw. Y.Eshuis voorgedragen als nieuw lid
van de Regionale Mediaraad. GS hebben op 5 november 2018 besloten deze 5
personen te benoemen in de Regionale Mediaraad. Wij zijn van mening dat met
de aanstelling van deze 5 personen de Regionale Mediaraad versterkt is. Met
deze benoemingen bestaat de Regionale Mediaraad uit 12 personen. De
samenstelling en bemensing van de Mediaraad vindt u in de bijlage.

De leden van de Mediaraad vertegenwoordigen diverse inhoudelijke stromingen
en de 4 Brabantse subregio’s. De stromingen zijn gebaseerd op een overzicht
van het Commissariaat voor de Media, die heeft bepaald dat een lid in slechts
één stroming genoemd mag worden. In de praktijk is de affiniteit van leden vaak
breder dan deze ene stroming. Wij vragen Omroep Brabant aandacht voor de
vertegenwoordiging van de stromingen werkgevers en ouderen in de Regionale
Mediaraad.
Consequenties
Europese en internationale zaken
Communicatie
Vervolg
Naar verwachting zullen Provinciale Staten van Noord-Brabant in 2023 gevraagd
worden door het Commissariaat voor de Media om te adviseren over de
representativiteit van de Regionale mediaraad van Omroep Brabant. Dit advies
wordt gevraagd als Omroep Brabant een nieuwe aanvraag zal doen voor een
zendmachtiging als de huidige zendmachtiging verloopt.
Ter informatie: Wij hebben vernomen dat Omroep Brabant u heeft uitgenodigd
voor een ontmoeting met de Regionale Mediaraad. De uitwerking van dit
verzoek is in handen van de griffie.
Bijlagen
 Samenstelling Regionale Mediaraad van Omroep Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A. Doedens, (073) 681 21 90,
adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw E.M. Meuken - Kloosterman, (073) 681 22 51,
emeuken@brabant.nl.
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