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 Geachte college,
 Namens het bestuur van de stichting agglomeratie omroep Holland Centraal teken ik bezwaar
 aan tegen uw besluiten, neergelegd in uw brief, gedagtekend 16 november 2009. U deelt ons
 daarin mee dat u de door ons ingediende subsidievecoeken over 2009 en 2010 afwijst.
 Het betreft uw brief met kenmerk: BenO/DS/Z-09-03136/1.2.post u1|6469
 Wij willen in deze brief met name ingaan op de afwijzing van de subsidie over 2009.
 Wij hebben daarvoor een formele grond, een principiële grond, een procedurele grond en een
 inhoudelijke grond.
 U wijst in uw punt 2 de subsidie aanvragen af omdat volgens u ''''de genoemde activiteiten niet
 de belangen van de gemeente en haar inwoners dienen.
 In uw motivering Iicht u dat nader toe.
 1. Bezwaar op formele grond:
 Omroep Holland centraal is een publieke Iokale omroep. Eens per vijf jaar wordt door het
 Commissariaat voor de Media aan de gemeente waarin de lokale omroep actief is, gevraagd of
 deze Iokale omroep ''representatier' is. Het commissariaat voor de Media heeft ons bij brief van
 zsjuni 2008 en bij brief van 4 februari 2009 Iaten weten dat ook uw gemeentebestuur en raad
 Omroep Holland centraal voor de daaropvolgende vijf jaar representatief heeft verklaard.
 Daarmee geeft u het belang van onze organisatie voor uw gemeente in formele zin aan.
 De inhoudelijke toetsing van de werkzaamheden van een publieke omroep en dus ook de Iokale
 omroep, is voorbehouden aan het Programma Beleidsbepalend Orgaan. Onze
 Omroeporganisatie heeft een functionerend programmabeleidsbepalend orgaan (PBO).
 Als onze activiteiten ''niet in een kennelijke behoefte passen van de inwoners van uw
 gemeente'''' is het verbazingwekkend dat daarover door uw gemeente geen toetsing heeq
 plaatsgevonden bij het programma beleidsbepalend orgaan. Navraag bij ons PBO heeft
 opgeleverd dat zij op dit terrein geen toetsingsvecoek uit Hillegom heeft ontvangen. het PBO
 toetst of wij voldoen aan hetgeen in de mediawet ten aanzien van publieke Iokale omroepen is
 gesteld.
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Bezwaar op principiële grond:
 De activiteiten van onze omroep organisatie bestaan uit het informeren van de inwoners van de
 zeven gemeenten op het terrein van nieuws, maatschappelijke zaken,cultuur sport
 evenementen, religie en muziek.
 Uw formulering ''dat dit niet in het belang van de inwoners van de gemeente is'' is een bijna
 schokkende conclusie daar waar inwoners van een gemeente doorgaans zelf bepalen hoe zij
 zich wensen te laten informeren. Hoe kan het informeren van de burger over hetgeen zich
 binnen een gemeente afspeelt nu niet in het belang van die burger zijn.
 Of wij het bovenstaande ook daadwerkelijk en adequaat uitvoeren wordt getoetst door het PBO
 en in tweede instantie door het Commissariaat voor de Media. Dat er ook andere organisaties
 zijn die deze functie vervullen doet daar niets aan af en draagt juist bij aan de pluriformiteit van
 de nieuwsvoociening. Bovendien spreken wij met Bollenstreek TV over samenwerking.
 Bezwaar op procedurele grond.
 Wij erkennen wij dat de subsidieaanvraag Iater is ingediend dan in uw subsidieverordening
 staat. Wij zijn u dankbaar dat u punt dit niet uw afweging betrekt.
 Echter in het contact met uw gemeente is door ons een ander beeld ontstaan over de wijze van
 behandelen. Na telefonisch contact met de heer R. Daalmans begin september 2008, heeq ons
 bestuur op 26 september 2008 aan uw gemeente een brief gestuurd. Daarin was een
 uitnodiging voor een gesprek neergelegd alsmede het in behandeling nemen van een
 subsidievecoek van onze kant . Het telefonisch contact met de heer Daalmans gaf aan dat het
 in behandeling nemen van het vecoek ongeveer 2 maanden in beslag zou nemen. Toen wij in
 januari 2009 nog niets hadden gehoord hebben wij wederom telefonisch contact opgenomen,
 waarin door de heer Daalmans excuses werden aangeboden voor de vedraging. Dit heeft
 geleid tot een gesprek met zowes de heer Daalmans als met een medewerker van
 communicatie op. De heer Daalmans bood daarin nogmaals zijn excuses aan en adviseerde
 ons de brief van september even om te zetten in een formeel subsidievecoek voor 2009. Op
 mijn vraag of daaraan nog andere criteria waren verbonden werd geantwoord dat dit niet het
 geval was. Ik heb dus ook geen inhoudelijke argumenten of extra documentatie aangedragen.
 Mijn subjedieve waarneming ten aanzien van dit gesprek is dat ik als gesprekspadner de
 stellige indruk heb gekregen dat de subsidie over 2009 zou worden toegekend. Volgens de heer
 Daalmans zou een en ander binnen drie maanden afgehandeld kunnen worden. lk heb dit ook
 zo aan mijn collega bestuursleden gemeld. Na onze bestuursvergadering van maart, heb ik aan
 de Gemeente Hillegom een bijgestelde brief gestuurd met daarin nogmaals het
 subsidievecoek. Toen wij in juli 2009 nog geen reactie hadden gekregen heb ik wederom
 gebeld en kreeg te horen dat de brief van 25 maad niet bij de gemeente Hillegom was
 aangekomen. En dus was het vecoek dit nogmaals op te sturen. Door persoonlijke
 omstandigheden was ik pas op 21 augustus in de gelegenheid om dit nogmaals te doen. Na
 herhaald telefoneren van mijn kant Ieidde dit tot een gesprek met de burgemeester en twee
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medewerkers op 5 november jl. Tot mijn verbijstering werd mij in dat gesprek meegedeeld dat
 beide subsidieverzoeken zouden worden afgewezen.
 Bezwaar op inhoudelijke grond.
 Wij zijn het ook op inhoudelijke gronden niet met uw redenering eens. Naar ons oordeel is een
 lokale omroep een goede aanvulling op het aanbod in het mediabestel en wij kunnen ook
 aantonen dat wij in onze radioprogramma's en de andere media zoals W-Krant, teletekst en
 internet, veel aandacht besteden aan Hillegom en organisaties en gebeudenissen in Hillegom.
 Daarnaast is het zo dat er ook vrijwilligers uit Hillegom meewerken aan onze programma's. Met
 name is er een grote groep vrijwilligers actief geweest van de Hillegomse amateur video groep
 bij verschillende van onze W-programma's. Wekelijks is er aandacht aan spod uit Hillegom
 (o.a. Concordia). Deze lijst is met vele voorbeelden uit te breiden.
 U geeft aan dat er intussen nieuwe media zijn die edoe bijdragen dat het belang van een lokale
 omroep inboet. Niets is minder waar: Omroep Holland Centraal loopt vanaf midden jaren '90
 voorop in het gebruiken van internet en was na de NOS een van de eerste omroepen in
 Nederland met de mogelijkheid ''''uitzending gemist''. Ook onze dagelijkse nieuwsvoorziening
 krijgt een directe automatische vedaalslag naar onze teletekst en naar internet.
 Wat ons stood is dat uw gemeente bij de afwijzing van de subsidie op inhoudelijke gronden, op
 geen enkele wijze heeft getoetst welke bijdrage Omroep Holland Centraal Ieved aan Hillegom.
 Er Iigt geen enkele onderbouwing ten grondslag aan de ove-egingen voor de afwijzing van de
 subsidie aanvraag.
 Tenslotte is het zo dat onze organisatie de bijdrage vanuit Hillegom hard nodig heeft. Gestegen
 kosten en het gegeven dat onze organisatie gedurende 365 dagen per jaar, 24 uur per dag
 functioneed als Iokale omroep nu eenmaal exploitatielasten met zich meebrengt.
 Het bestuur van Omroep Holland Centraal betreud dit zeer met name vanwege het gegeven
 dat unze omroepôrganisatie en haar rechtsvoorgangers al meer dan 25 jaar actief zijn in het
 uioendgebied. Wij vinden dat uw oordeel onvoldoende recht doet aan die inzet.
 Wat betreft de subsidie 2010: Hierover zullen wij u nog separaat informeœn. Wij hebben
 inmiddels documentatie ontvangen van het Commissariaat voor de Media waaruit blijkt dat de
 regeling voor 2010 t/m 2012 ge'l'nterpreteerd moet worden als een bekostigingsplicht.
 In afwachting van uw readie,
 Hoogachte ,
 -- %
 nu :
 . . Marselis
 Voorzitter
 Stichting agglomeratie omroep Holland Centraal.
 Postbus 2000
 2301 CA Leiden
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