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Voorstel: Gevraagd verenigingsbesluit van lokale omroepen in Nederland voor het gebruik 
financiële gegevens Commissariaat voor de Media (CvdM) door NLPO. 

  

Elk jaar leveren lokale publieke omroepen verschillende gegevens aan, aan diverse partijen: aan het 
Commissariaat voor de Media, aan de NLPO, aan gemeenten en enkele omroepen ook nog aan het 
CBS. 

Momenteel onderzoekt de NLPO de mogelijkheden om deze gegevensverzameling voor lokale 
omroepen te stroomlijnen. Doelstelling daarbij is om enerzijds de administratieve handelingen voor 
lokale omroepen worden verminderd en anderzijds dat wij hierdoor als sector een beter beeld 
krijgen in de kengetallen en ontwikkelingen in de sector. 

Kengetallen die momenteel ontbreken omdat bijvoorbeeld een partij als het Commissariaat van de 
Media deze niet zonder toestemming van de omroepen beschikbaar mogen stellen aan de NLPO. De 
NLPO haar rol en onze rol als belangenbehartiger richting ministerie en gemeenten niet optimaal kan 
vervullen. 

Ook de VNG en het ministerie van OCW inmiddels bij de NLPO hebben aangeven dat ook zij grote 
behoefte hebben aan betere kengetallen over de sector. De NLPO voornemens is het CvdM opnieuw 
te benaderen om samen vast te stellen hoe we de gegevensverzameling kunnen stroomlijnen en hoe 
we dit kunnen organiseren. 

Wat daarbij helpt is als uit een besluit van de OLON-ledenvergadering blijkt dat de leden dit 
voornemen ondersteunen en daar ook mee instemmen. 

Derhalve wordt aan de leden van de vereniging gevraagd in te stemmen met het principe dat de 
NLPO  toegang krijgt tot alle relevante (financiële) gegevens van lokale omroepen die het 
Commissariaat voor de Media (CvdM) verzamelt voor het behartigen van de sectorbelangen en 
onderzoek. En tevens dat de NLPO (delen) van deze gegevens deelt met ter zake doende 
stakeholders als ministerie van OCW, ministerie BZK en VNG. 

Gevraagd besluit: 

De leden van de vereniging stemmen in dat het Commissariaat voor de Media de NLPO directe 
toegang geeft tot alle relevante (financiële) gegevens van de lokale publieke omroepen ten behoeve 
van het behartigen van de sectorbelangen en onderzoek. 


