From: Eddy Aangeenbrug <e.aangeenbrug@cvdm.nl>
Sent:
woensdag 3 oktober 2018 09:51:24
To:
Caroline Jansen
Cc:
Subject: RE: Voortgang aanvraag lokale omroep

Geachte mevrouw Jansen,
Dank voor uw reactie. Hierbij bevestig ik de verdaging van de adviestermijn tot 30 januari 2019.
Mijn collega Wendy de Bree is te bereiken op w.bree@cvdm.nl / 31 35 7737700 telefonisch spreekuur dagelijks tussen 11.00 en 12.00.

Met vriendelijke groet,

Eddy Aangeenbrug
Adviseur programma toezicht
Commissariaat voor de Media
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum
T +31 35 7737700
e.aangeenbrug@cvdm.nl, www.cvdm.nl
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend

Van: Caroline Jansen
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 15:51
Aan: Eddy Aangeenbrug
Onderwerp: RE: Voortgang aanvraag lokale omroep
Geachte heer Aangeenbrug,
Op 19 september jl. hebben wij telefonisch contact gehad met betrekking tot onderstaande mail. We hebben besproken dat de uiterlijke
datum voor het geven van advies over de aanvraag van Stichting Streekomroep de Bevelanden, zijnde 30 november 2018, niet haalbaar is.
Gelet hierop heb ik namens alle betrokken gemeenten telefonisch verzocht uitstel te verlenen voor het geven van advies tot 30 januari 2019. U
heeft telefonisch bevestigd dat dit uitstel akkoord is.
U gaf aan het vorengaande nog per e-mail aan mij en de overige betrokken gemeenten te bevestigen met daarbij de contactgegevens van
mevrouw Wendy de Bree, die deze aanvraag bij het Commissariaat voor de Media verder zal behandelen. Kunt u mij de contactgegevens van
mevrouw Wendy de Bree toezenden?
Met vriendelijke groet,
mr. C.C.P. (Caroline) Jansen
Beleidsmedewerker Juridische zaken
Gemeente Noord-Beveland

Bezoekadres
Voorstraat 31
4491 EV Wissenkerke
14 0113
www.noord-beveland.nl

Van: Eddy Aangeenbrug [mailto:e.aangeenbrug@cvdm.nl]
Verzonden: donderdag 13 september 2018 13:47
Onderwerp: Voortgang aanvraag lokale omroep

LS,

Postadres
Postbus 3
4490 AA Wissenkerke

Per e-mail van 24 augustus 2018 heeft Stichting Radio Beveland aan het Commissariaat voor de Media laten weten haar aanvraag voor
Reimerswaal, Goes en Borsele in te trekken. Dat betekent dat de gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal over deze aanvraag geven advies
meer hoeven uit te brengen.
Het intrekken van deze aanvraag is de uitkomst van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Radio Beveland en Stichting
Streekomroep de Bevelanden. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt om samen verder te gaan onder dezelfde aanvraag, die van
Stichting Streekomroep de Bevelanden.
Stichting Streekomroep de Bevelanden heeft de gemeenten Borsele, Goes, Reimerswaal, Noord-Beveland en Kapelle hier reeds over
geïnformeerd.
Zekerheidshalve voeg ik hierbij alsnog de actuele PBO-samenstelling van Stichting Streekomroep de Bevelanden. We hebben Stichting
Streekomroep de Bevelanden gevraagd om bij een eventuele statutenwijziging, de gemeenten hierover direct te informeren.

Het Commissariaat voor de Media vraagt de raden van Borsele, Goes, Reimerswaal, Noord-Beveland en Kapelle om voor 30 november 2018 tot
een advies te komen over de aanvraag van Stichting Streekomroep de Bevelanden.
Omdat het nu één aanvraag voor meerdere gemeenten betreft, verwijzen wij met nadruk naar de eisen die de Mediawet aan een dergelijk
advies stelt: https://www.cvdm.nl/wat-verwacht-het-commissariaat-van-het-advies-van-de-gemeenteraad-bij-de-aanwijzing/advies-bij-eenaanvrager-voor-meerdere-gemeenten/
Wilt u ontvangst van deze e-mail bevestigen?
Ik hoop u hiermee verder voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor verdere vragen kunt u mij altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Eddy Aangeenbrug
Adviseur programma toezicht
Commissariaat voor de Media
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Hilversum
T +31 35 7737700
e.aangeenbrug@cvdm.nl, www.cvdm.nl
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend

