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REGLEMENT MEDIARAAD L1 

 

 

Artikel 1. Begrippen 

1.1  In dit reglement wordt verstaan onder: 

De Mediaraad:  het orgaan zoals bedoeld in artikel 17 van de statuten van de 

stichting; 

De Stichting:  Stichting Omroep Limburg; 

De Statuten:  statuten van de stichting; 

De L1-bedrijven: Omroepbedrijf Limburg B.V., Televisiebedrijf Limburg B.V. en 

Reclamemaatschappij L1 VOF;  

L1:    de stichting en de nauw verbonden rechtspersonen die onder 

   de merknaam L1 uitvoering geven aan de publieke regionale 

   media- opdracht van de stichting;  

De Directie:  het bestuur zoals bedoeld in artikel 6.1 van de statuten van de 

stichting c.q. art. 13.1 van de statuten van de L1-bedrijven welk 

bestuur uit meerdere personen kan bestaan;  

De Hoofdredacteur:   de hoofdredacteur van L1; 

De Raad:  de raad van commissarissen zoals bedoeld in artikel 11 van de 

statuten van de stichting;  

1.2  Dit reglement wordt vastgesteld door de mediaraad en akkoord bevonden door de 

directie en heeft als naam: “Reglement mediaraad”. 

 

Artikel 2. Taak mediaraad (conform art. 18 statuten) 

2.1 De mediaraad bepaalt het media-aanbodbeleid van L1, rekening houdend met het in 

artikel 2.70 van de Mediawet opgenomen programmavoorschrift. 

2.2 De mediaraad stelt jaarlijks het media-aanbodbeleid vast al dan niet op basis van 

 voorstellen door de hoofdredacteur, toetst het beleid aan de missie/publieke taak en 

 de publieke/programmatische uitgangspunten en stuurt zijn nota media-aanbodbeleid 

 ter accordering naar de directie. 

2.3 De mediaraad stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van het door hem 

vastgestelde media-aanbodbeleid, bespreekt deze rapportage met de hoofdredacteur 

en de directie en verwerkt deze rapportage in zijn jaarverslag. 

2.4 De mediaraad zendt dit jaarverslag aan de directie en aan het Commissariaat voor de 

 Media.   

2.5 Op verzoek van de directie of van de hoofdredacteur dan wel op eigen initiatief kan 

de  mediaraad  adviseren over aangelegenheden die direct verband houden met het 

media-aanbodbeleid.   
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Artikel 3. Samenstelling mediaraad (conform art. 17 statuten) 

3.1 De mediaraad bestaat uit een door de mediaraad te bepalen aantal van ten minste 

vijftien en ten hoogste negentien leden en is zodanig samengesteld dat deze 

representatief is voor de belangrijkste in de Provincie Limburg voorkomende 

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

In ieder geval wordt uit elk van de, in lid 17.2 van de statuten, genoemde stromingen 

één lid benoemd op de wijze zoals in de volgende leden van dit artikel omschreven.  

Bij de samenstelling van de mediaraad wordt gekeken naar een afspiegeling naar 

leeftijd, geslacht en etnisch culturele achtergrond en wordt verder gestreefd naar een 

regionale spreiding.  

3.2 Daarnaast wordt een onafhankelijke voorzitter benoemd.  

3.3 De benoeming van de leden en van de onafhankelijk voorzitter van mediaraad 

geschiedt door de mediaraad.  

3.4 Tot lid van de mediaraad kan uitsluitend worden benoemd een persoon die de 

 leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die woonachtig is in het verzorgingsgebied van de 

 regionale publieke media-instelling.  

3.5 Uitgesloten van het lidmaatschap van de mediaraad zijn:  

- leden van Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal; 

- voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van  Limburg, 

- leden van het bestuur; 

- leden van de raad van commissarissen;  

- medewerkers van nauw aan de stichting verbonden rechtspersonen die door of 

  vanwege de stichting worden bestuurd en aan wie de stichting de verzorging van 

  het media-aanbod heeft opgedragen; alsmede  

- personeelsleden in dienst van de stichting.  

 

Artikel 4. Overzicht organisaties   

4.1 De mediaraad stelt een overzicht vast waarop per stroming organisaties staan 

vermeld die door de mediaraad representatief worden geacht binnen de betreffende 

stroming. 

4.2 De mediaraad stelt jaarlijks vóór 1 maart vast of het overzicht nog actueel is en past 

dit overzicht zo nodig aan. 

4.3 Het overzicht wordt opgenomen in het jaarverslag van de mediaraad. 

 

Artikel 5. Benoeming leden mediaraad (art. 17 statuten) 

5.1 De leden en voorzitter van de mediaraad worden voorgedragen en benoemd op de 

wijze als in artikel 17 van de statuten is voorzien en opgenomen in de volgende 

artikelen van dit reglement. 

5.2 De leden van de mediaraad worden voor een periode van vier jaar benoemd met de 

 mogelijkheid van één herbenoeming voor dezelfde periode. 

5.3 De onafhankelijk voorzitter wordt door de mediaraad als zodanig in functie benoemd 

met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen 

en eveneens voor vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming voor dezelfde 

periode. 

5.4 Wanneer in de mediaraad een vacature ontstaat al of niet ten gevolge van het 

 rooster van aftreden, zal daarin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes 

maanden na het ontstaan van de vacature, worden voorzien.  

5.5 De mediaraad stelt een profielschets vast met behulp waarvan kandidaten voor het 

lidmaatschap van de mediaraad geworven zullen worden.  
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5.6 Werving zal geschieden met gebruikmaking van de eigen media van de omroep ofwel 

 anderszins via openbare kanalen.  

5.7 Kandidaten zijn zo mogelijk afkomstig uit dan wel hebben in ieder geval affiniteit met 

 de organisaties binnen de stroming waarvoor een vacature bestaat.  

5.8 Een selectiecommissie uit de mediaraad, bestaande uit tenminste de voorzitter of 

vicevoorzitter, secretaris en een lid van de mediaraad beoordeelt de kandidaten en 

brengt daarover verslag/advies uit aan de mediaraad.  

5.9 Na benoeming door de mediaraad worden de organisaties binnen de betreffende  

 stroming in kennis gesteld van deze benoeming. 

5.10 Werving en voordracht van de voorzitter geschieden zoveel mogelijk overeenkomstig 

 de procedure voor de leden. 

 

Artikel 6. Rooster van aftreden (art. 17 statuten) 

6.1 De mediaraad stelt een rooster van aftreden vast volgens hetwelk de leden periodiek 

aftreden. 

6.2 Het rooster van aftreden wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 

Artikel 7. Positie leden van de mediaraad (art. 17 statuten) 

7.1 Leden van de mediaraad die gekozen zijn uit een bepaalde stroming worden geacht 

deze stroming te vertegenwoordigen. Zij opereren zonder last of ruggespraak.  

7.2 Leden van de mediaraad worden als representatief beschouwd voor de betreffende 

stroming vanwege hun beroep of functie binnen die stroming, dan wel vanwege hun 

betrokkenheid en/of specifieke interesse binnen die stroming. 

7.3 Leden van de mediaraad bepalen zelf hoe zij aan hun representativiteit nader vorm 

en inhoud geven.  

 

Artikel 8. Defungeren leden mediaraad (art. 17 statuten) 

8  Het lidmaatschap van de mediaraad eindigt: 

a.  door overlijden; 

b. door vrijwillig of periodiek aftreden; 

c. doordat het lid de bevoegdheid om zijn/haar vermogen te beheren verliest; 

d. door ontslag door de Arrondissementsrechtbank; 

e.  doordat het lid een aaneengesloten tijdvak van twaalf maanden niet aan de 

vergaderingen van de mediaraad deelneemt, behoudens ontheffing door de 

mediaraad; 

f.  door ontslag door de mediaraad. Het besluit tot ontslag van een lid van de mediaraad 

dient door de mediaraad te worden genomen met een meerderheid van tenminste 

twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid van de mediaraad 

heeft daarbij geen stemrecht." 

 

Artikel 9. Vergaderingen mediaraad (art. 21 statuten) 

9.1 De mediaraad vergadert ten minste zes keer per jaar, waarvan in ieder geval één 

maal voor de evaluatie van het media-aanbod en bespreking van de hoofdlijnen van 

het zogenaamde Activiteitenplan in de begroting, één maal ten behoeve van de 

vaststelling van de Nota media-aanbod en één maal voor het vaststellen van het 

programmaschema en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste 

een derde van het aantal leden of de directie dan wel de hoofdredacteur daarom 

verzoekt. 

9.2 De vergaderingen van de mediaraad worden bijgewoond door de hoofdredacteur.  
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9.3 Op uitnodiging van de mediaraad dan wel op verzoek van de directie kan de directie 

de vergadering van de mediaraad bijwonen zulks voor overleg of informatie-

uitwisseling.  

9.4 De oproeping voor de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter van de 

 mediaraad. 

9.5 De termijn van oproeping en kennisgeving bedraagt ten minste acht dagen. 

9.6 Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, waarin ook vermeld wordt welke 

 leden aanwezig zijn en welke leden verhinderd met of zonder kennisgeving.  

9.7 De directie draagt zorgt voor toereikende ondersteuning van en faciliteiten voor (het 

functioneren van) de mediaraad conform artikel 19 van de statuten.  

9.8 De leden van de mediaraad alsmede de voorzitter kunnen een door de raad vast te 

stellen (onkosten)vergoeding  ontvangen voor hun werkzaamheden.  

 

Artikel 10. Besluitvorming mediaraad (art. 21 statuten) 

10.1 De mediaraad beraadslaagt en besluit omtrent de vaststelling van het media-

aanbodbeleid, uitsluitend indien tenminste de helft plus één van zijn leden aanwezig 

is. 

10.2 leder lid van de mediaraad heeft het recht tot uitbrengen van één stem. Voor zover de 

statuten geen grote meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de 

mediaraad genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte 

 stemmen; bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. 

10.3 De mediaraad kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de 

mediaraad in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, 

hun mening te uiten. Van een genomen besluit wordt onder bijvoeging van de 

ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de 

voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

10.4  Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij een lid van de 

mediaraad schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, 

indien geen der leden van de mediaraad zich daartegen verzet. Over personen wordt 

altijd schriftelijk gestemd.  

10.5 Blanco stemmen tellen wel mee bij de vaststelling van enig quorum; ongeldige 

   stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

10.6 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 

 voorzitter van de mediaraad.  

 

Artikel 11. Vaststelling en inwerkingtreding van dit reglement (art. 18 statuten)  

11.1 Dit reglement wordt vastgesteld en eventueel gewijzigd door de mediaraad. 

11.2 Een wijziging in dit reglement die samenhangt met een wijziging van de statuten, 

wordt van kracht gelijktijdig met deze wijziging van de statuten. 

11.3 Een wijziging van het reglement die niet samenhangt met een wijziging van de 

 statuten, wordt van kracht met ingang van de kalendermaand, volgend op die waarin 

 de wijziging is vastgesteld. 

 

 

In werking getreden op 1 augustus 2019 

 


