anvullende crit

Aanvullende criteria en inrichtingseisen aanwijzing
licentie lokale omroep 2018 - 2023

Partijen die een aanvraag hebben ingediend voor de lokale omroeplicentie krijgen op basis van
aanvullende criteria en inrichtingseisen de mogelijkheid een aanvullend plan op te stellen, waarin
zij aangeven hoe hiermee om te gaan. Vervolgens zal een externe commissie van deskundigen over
deze aanvullende plannen aan het college advies uitbrengen.
Bij het opstellen van de onderstaande aanvullende criteria is gekeken naar de thema’s zoals
beschreven in de Uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017-2020, de informatie die voortkwam uit
het Mediadebat van 28 september 2017 en de algemene bevindingen uit het visitatierapport “Het
functioneren van de lokale publieke omroep in Utrecht; een noodzakelijke zoektocht naar kansen in
een veeleisende context”.
Het betreffen algemene criteria. Het uitgangspunt is en blijft dat door de gemeente gefinancierde
lokale media onafhankelijk opereren en de financier onder geen enkele omstandigheid inhoudelijke
voorwaarden aan het media-aanbod stelt.
De inrichtingseisen betreffen een aantal randvoorwaardelijke eisen ten aanzien van het in te dienen
aanvullende plan, de organisatie en governance.
Aanvullende criteria
1.

Volgens de mediawet komen instellingen alleen in aanmerking voor aanwijzing wanneer het
Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) in ieder geval de volgende stromingen representeert:
cultuur, maatschappelijk, religieus/geestelijk. De gemeente Utrecht voegt daar de volgende
stromingen aan toe: jeugd en jongeren, sport en Utrechters met een migratieachtergrond. Een
PBO-lid kan meerdere stromingen vertegenwoordigen.

2.

De aanvrager bedient met zijn media-aanbod zowel televisie, radio als internet, en motiveert
hoe hij met het aanbod op deze kanalen relevante trends en ontwikkelingen in het
medialandschap borgt.

3.

De gemeente Utrecht vindt het van belang dat talenten zich thuis voelen in Utrecht en zich
willen verbinden aan de stad. Hiervoor zijn duurzame investeringen en een logisch
opgebouwde keten voor doorstroom van talent vereist. Hierbij gaat het om makers, maar ook
om talent voor andere functies. Wij vragen de aanvrager daarom in zijn aanvullende plan
aandacht te besteden aan talentontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie,
productie of techniek.

4.

Utrecht is een diverse stad. Wij willen daarom dat een breed, divers samengesteld
kijkerspubliek zich aangesproken voelt door het lokale media-aanbod. Wij vragen de aanvrager
om in zijn aanvullende plan aandacht te schenken aan de Code Culturele Diversiteit. Deze code
biedt organisaties handreikingen om culturele diversiteit op het gebied van de programmering,
personeel, publiek en partners structureel in de werkwijze te verankeren.

5.

De voorgenomen programmering sluit aantoonbaar aan op de behoeften van de lokale
bevolking. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van kijk- en luisteronderzoek, evaluaties van het
programma-aanbod, of monitoring van gebruikersdata. Het is aan de aanvrager zelf om hier
een onderbouwde invulling aan te geven.

Inrichtingseisen
1.

Het plan bestaat uit maximaal 6000 woorden (circa 12 pagina's A4) en is vrij van vorm.

2.

Het plan besteedt in ieder geval aandacht aan:
a.

De hierboven opgesomde aanvullende criteria.

b.

Een meerjarige begroting voor de periode 2018-2023. Uitgangspunt voor deze begroting
is het convenant tussen OLON en de VNG. In de begroting wordt, wanneer van toepassing,
duidelijk hoe de gemeentelijke bekostiging zich verhoudt met andere
financieringsbronnen. Uiteraard binnen de kaders die de Mediawet hieraan stelt.

c.

De door de gemeente Utrecht vastgestelde jaarlijkse bekostiging t.b.v. de lokale omroep
van €640.000 wordt in de begroting niet overschreden. In de aanvraag wordt op
hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt welke prestaties met deze bekostiging gerealiseerd
worden, welke keuzes hierin gemaakt zijn en waarom. Aanvullende financieringsbronnen
zijn toegestaan, uiteraard binnen de kaders die de mediawet hieraan stelt. De begroting
besteedt, wanneer nodig, ook aandacht aan een investeringsbehoefte.

d.
e.

Strategie bij afwijkende exploitatie.
Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, directie en medewerkers en de regelmaat
en wijze waarop verantwoording wordt afgelegd.

f.
3.

Aantal fte en type dienstverband.

Heeft de aanvrager een gelieerde stichting? Dan ziet de gemeente ook de volgende
documenten van deze gelieerde stichting tegemoet:

4.

a.

kopie statuten van de stichting

b.

eindbalans 2016

De aanvragen worden getoetst aan de formele gemeentelijke vereisten, zoals deze zijn
opgenomen in de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2014.

