
 
 
 
Oirschot, 15 september 2018 
 
 
 
Aan:  Een FM, Gemeente Oirschot, fractievoorzitters gemeenteraad Oirschot 
CC: Eindhovens Dagblad, Oirschots Weekjournaal 
 
 
 
 
Beste Een FM, beste lezer, 
 
 
Op 25 september staat de lokale omroep van Oirschot Een FM op de agenda van de gemeenteraad. 
Het voortbestaan van de lokale omroep staat op het spel. Het gaat niet om geld, maar om de vraag 
of Een FM een voldoende representatief bestuur heeft. De gemeenteraad moet daarover een advies 
uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media, zo is dat in Nederland wettelijk geregeld. Helaas 
ligt er ter voorbereiding een voorstel met een negatief advies op tafel. 
 
Als SP afdeling Oirschot hopen wij toch dat deze besluitvorming positief uitpakt. Wij staan vierkant 
achter de lokale omroep en wij wensen jullie dan ook veel succes. 
Boven alles hopen wij op een zorgvuldige en rechtvaardige besluitvorming. Maar daar zijn wij nog 
niet helemaal gerust op. 
 
Wat is er aan de hand? 
 
Om te mogen voortbestaan moet een lokale omroep een representatief “programma beleid 
bepalend orgaan” (pbo)  hebben. Dat is natuurlijk een goede zaak. Bij de “veel gestelde vragen” legt 
het Commissariaat voor de Media op haar website precies uit wie wat moet doen: 
https://www.cvdm.nl/gestelde-vragen-aanwijzingsprocedure-lokale-publieke-media-instellingen 
 
De eerste stap is dat de gemeenteraad moet bepalen wat in de betreffende gemeente 
"representatief" inhoudt. Want dat is in Amsterdam natuurlijk iets anders dan in Oirschot. En dat was 
misschien vroeger iets anders dan nu. Voor zover we uit de stukken kunnen opmaken, is dit niet 
gebeurd. 
 
Vervolgens moet de lokale omroep aan de slag. De statuten moeten in lijn gebracht worden met de 
eisen van de gemeenteraad, en er moeten geschikte kandidaten gezocht worden. Wij lezen dat Een 
FM al een flink aantal leden gevonden heeft met veel verschillende achtergronden. Ook lezen we dat 
de wethouder vorig jaar beloofd heeft om Een FM te helpen. Maar uit de stukken blijkt niet dat dat 
ook echt gebeurd is. 
 
Daarna moet de gemeenteraad beoordelen of het pbo representatief is. Dat is nog niet gebeurd. 
Voor zover uit de stukken blijkt is de zaak tot nu toe alleen ambtelijk voorbereid door een ambtenaar 
die opschrijft "ik heb hier geen moeite mee" als de lokale omroep moet stoppen. De reactie van de 

https://www.cvdm.nl/gestelde-vragen-aanwijzingsprocedure-lokale-publieke-media-instellingen


wethouder op dit bericht kennen we niet, maar we hopen dat hij ook iets heeft uitgelegd over de rol 
van de ambtenaar. Want het is natuurlijk niet aan een ambtenaar om hierover te oordelen. 
Maar: er ligt nu ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering dus wel een negatief advies op 
tafel. 
 
We hopen dat de gemeenteraad nu snel haar rol oppakt: duidelijk maken wat "representatief" in de 
Oirschotse situatie inhoudt, zodat daarna Een FM met een positieve, ondersteunende houding vanuit 
de gemeente de puntjes op de i kan zetten en de gemeenteraad uiteindelijk een positief advies kan 
uitbrengen. Zodat we het Oirschotse geluid via de ether (en digitaal) kunnen blijven horen. 
 
 
Wij wensen Een FM heel veel succes! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

namens SP Afdeling Oirschot / De Kempen 

Frans van Boekhold 

M oirschot@sp.nl  

T 06 - 44 85 25 19 
A Vuurslag 2, 5688 TB Oirschot 
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