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1.

Onderwerp:
Opening door M. Körössy met een kennismaking en de agenda voor
dit gesprek. Mevrouw M. Körössy is leidinggevende in de cluster
Regie & Ontwikkeling en M. van Scheppingen is uitvoerder van
cultuurbeleid en in dit verband verantwoordelijk voor de
voorbereidingen voor een advies aan de raad met betrekking tot de
twee aanvragen. De heer Turk is voorzitter van Stichting Media
Platform Heerhugowaard en woont sinds 10 jaar in Heerhugowaard.
Hij is jarenlang betrokken bij media-initiatieven, zo ook nu in
Heerhugowaard. De heer Van der Veen is bestuurslid van
Heerhugowaard Centraal en al 15 jaar werkzaam binnen de sector
media. Eerst bij de landelijke media, nu sinds enige tijd bij Alkmaar
Centraal.

2.

Procedure. Het Commissariaat voor de Media heeft de gemeente tot
uiterlijk eind maart 2016 uitstel verleend om met een gewogen
advies over de twee aanvragen voor een zendmachtiging voor de
gemeente Heerhugowaard te komen. Dit betekent dat het advies
voor de raad uiterlijk in de tweede helft van januari aan het college
moet worden voorgelegd. Ter voorbereiding van het raadsvoorstel
zal de gemeente ambtelijk met beide aanvragers in gesprek gaan
over de representativiteit van het PBO. Volgens de Mediawet is de
gemeente immers verplicht om een oordeel te geven over dit orgaan:
zijn de meest belangrijke stromingen in Heerhugowaard hierin
vertegenwoordigd en zijn beide PBO gelijkwaardig in
representativiteit?
Vervolgens zal in deze gesprekken worden nagaan of een vorm van
samenwerking/samengaan met de medeaanvrager tot de
mogelijkheden behoort. Volgens de Mediawet is de gemeente
verplicht om te onderzoeken of samengaan mogelijk is.

3.

PBO-lijst:
Toelichting door de heren Turk en Van der Veen:
Allereerst merken zij op, dat het voor een nieuwe organisatie lastiger
is om organisaties voor het PBO te benaderen, omdat deze vaak al
zitting hebben in de bestaande PBO.
Kunst: De stroming kunst (beeldende kunst) wordt vertegenwoordigd
door Irma van de Zande, een bekende Heerhugowaardse beeldende
kunstenaar met een eigen atelier, maar ook contacten met andere
kunstenaars onder andere Artfarm.
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Cultuur: De stroming cultuur wordt vertegenwoordigd door Arnoud
van Leijden, bestuurslid van Muziekkring Heerhugowaard. Deze
stichting organiseert klassieke koffieconcerten in Cool.
Kerkgenootschappen: Bram Moelker is woonachtig in
Heerhugowaard (in PBO-lijst zijn privé gegevens en
contactgegevens per abuis verwisseld) en lid van de
kerkgemeenschap Grace Ministries, een evangelische
kerkgemeenschap, in Alkmaar. De heer Moelker vertegenwoordigt in
het PBO Alkmaar de kerken. Vanuit zijn grote betrokkenheid met de
lokale zender én met de kerkgemeenschap is hij als inwoner van
Heerhugowaard gevraagd voor dit PBO. Grace Ministries zou ook lid
zijn van de organisatie van “vrije kerken”.
Onderwijs en Educatie: Yanick Arens is docent van CSG Jan Arentsz
(Langedijk en Alkmaar), maar wel woonachtig in Heerhugowaard.
Werkgevers: Mustafa Orhangazi van Flexteam Uitzendbureau BV is
niet aangesloten bij de bedrijfskring, maar heeft als uitzendbureau
uiteraard wel contacten met werkgevers (logistiek, techniek).
Werknemers: de vertegenwoordiger van de werknemers is Arjan
Bakker, werkzaam bij Sanquin. De vertegenwoordiger van de
werknemers is geen vakbondslid.
Etnische en culturele minderheden: Ilker Akgul, lid van de Turkse
gemeenschap.
Sport en recreatie: Richard Nan, voorzitter van het PBO, heeft een
marketingbureau en organiseert grote dart evenementen. Heeft
contacten met sportverenigingen, omdat bij grote evenementen
vrijwilligers nodig zijn.
Jongeren: Bas Reijken, voorzitter van de Jeugd & Jongerenraad
Heerhugowaard.
Ouderen: Piet Offeringa zit als oudere op persoonlijke titel in het
PBO.
Middenstand: Vincent Scholten van Wereldhave, eigenaar van
Middenwaard, vertegenwoordigt de Middenstand.
Beide heren benadrukken dat het een platte, toegankelijke
organisatie is. Het PBO is uiteraard nog niet actief, maar men
verwacht maximale inbreng van de leden. De leden weten wat van
hen wordt verwacht.

4.

Samenwerken/samengaan twee aanvragers
Elke organisatie heeft specifieke kwaliteiten. Hierin onderscheidt een
organisatie zich van anderen. Wat zijn de kernkwaliteiten van deze
organisatie?
Samenvattend is men trots op het resultaat na zo’n korte tijd, de
platte organisatie die snel kan inspelen en handelen zowel in het
nieuws als op de feedback van doelgroep. Met weinig financiële
middelen, beperkte menskracht en het uitnutten van sociale
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media/internet is veel bereikt, terwijl zij nog niet van de volledige mix
van media (internet, sociale media, radio, tv) gebruik kan maken.
Onder de benaming Heerhugowaard Centraal wordt sinds 3 tot 4
maanden het plaatselijke nieuws in Heerhugowaard via internet
verzorgd. Heerhugowaard Centraal is ook actief op sociale media en
heeft al een bereik met 2.000 volgers op facebook. Interactief en
snel, omdat binnen een halve dag op vragen/reacties wordt
gereageerd. De organisatie krijgt veel feedback. Leeftijd van volgers
op sociale media varieert van 25 t/m 55 jaar afhankelijk van het
onderwerp: Bijvoorbeeld: jongeren hebben veelal gereageerd op
filmpje opening ijsbaan.
Wat zijn de kernkwaliteiten van Heerhugowaard A Life?
Samenvattend ziet men als kernkwaliteit de basis van de
organisatie, de duidelijke ‘voelsprieten’ in de maatschappij, de mix
van middelen; er is veel potentie aanwezig. Deze potentie zou veel
beter kunnen worden uitgenut in een vorm van samenwerking. In die
samenwerking kan de sturing anders en beter geregeld worden
(platte organisatie) en op productie (gebruik van techniek) kan
worden bespaard. De heren staan open voor samenwerking, met het
doel te komen tot een stevige, kwalitatief goede en breed
vertegenwoordigde omroep, vooruitlopend op de professionalisering
en samenwerking die de OLON voor ogen heeft, zodat een
gezamenlijke omroep een duurzaam bestaan kan genieten.
De organisatie HHW a life heeft 50 tot 60 actieve vrijwilligers.
Oftewel: een grote organisatiekracht, maar helaas wordt deze kracht
niet goed uitgenut. Volgens de heren Van der Veen en Turk zou de
organisatiekracht effectiever kunnen worden ingezet met als gevolg
een groter bereik.
Gelet op de omvang van de organisatie lijkt er te weinig sturing te
zijn. Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. Een vrijwilliger zit er niet voor
zichzelf, maar voor de organisatie. Dit brengt verantwoordelijkheden
en verplichtingen met zich mee. Een organisatie moet hieraan
sturing geven.
Op productie (gebruik van dezelfde techniek) kan door samengaan
enorm worden bespaard. Men staat steviger bij onderhandelingen
met Buma Stemra.
Al twee jaar is Alkmaar Centraal in gesprek met Heerhugowaard A
Life. Zij heeft het voorstel gedaan om gezamenlijk de redactie op te
zetten. Bijvoorbeeld met een parttime professionele kracht. Ook een
tweede voorstel voor wat betreft radionieuws heeft het niet gehaald
bij Heerhugowaard A Life. Enerzijds vanwege de financiën en
anderzijds vindt Heerhugowaard A Life lijkt het lastig te zijn om de
vrijheid van vrijwilligers enigszins in te perken.
Heerhugowaard Centraal heeft aangeboden dat een bestuurslid van
Heerhugowaard A Life in stichtingsbestuur komt. Heerhugowaard
Centraal heeft aangeboden dat Heerhugowaard A Life onder
dezelfde condities haar werk voor een jaar kan uitvoeren. Dit ook
onder de huidige naam. Ook hierop is afwijzend gereageerd.
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De bottleneck is het gebrek aan sturing (vrijwilligers niet willen
sturen) én de organisatievorm. Heerhugowaard A Life wil geen platte
organisatie, zoals Heerhugowaard Centraal voor ogen staat.
Heerhugowaard Centraal ziet samenvoeging als een kans, gelet op
het grote aantal vrijwilligers bij Heerhugowaard A Life. Mogelijk dat
Heerhugowaard A Life samenvoeging als een bedreiging ziet.
Beide omroepen willen de beste zijn. Dat is het gemeenschappelijke.
In Alkmaar heeft Alkmaar Centraal niet alleen toegang tot Ziggo,
maar ook tot andere providers. Dat krijgt een organisatie, wanneer zij
excelleert als media-instelling.
Kijkend naar de toekomst: over een aantal jaren (denk aan 5 tot 10
jaar) zal het aantal lokale omroepen flink moeten worden
teruggebracht. Gedacht moet worden aan een schaal groter dan
Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk samen. Een kleine omroep is
op de langere termijn niet levensvatbaar.
Afsluitend: We zullen moeten bekijken wat nodig is om het
vertrouwen terug te krijgen. Volgende week hebben we het gesprek
met Heerhugowaard A Life. Afhankelijk van de uitkomst, zullen we
bekijken of een vervolggesprek met beide aanvragers zinvol is.
Misschien met een mediator. We houden de heren Van der Veen en
Turk op de hoogte.
De heren Van der Veen en Turk willen graag met de burgemeester
en wethouder aan tafel om de lucht tussen beide partijen te klaren
vanwege recente gebeurtenissen. Zonder overigens in te gaan op de
lopende aanvraag.
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