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 Voor een stad die wij door willen geven 

 
 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Sittard-Geleen 
Postbus 18 
6130 AA Sittard 
 
 
Geleen, 15 november 2020 
 
 
Betreft: vragen ex artikel 43 RvO inzake streekomroep Bie Os 
 
 
Geacht College, 
 
 
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een fusie tussen de streekomroepen Start uit Sittard-
Geleen en LOS uit Stein. Op 1 januari 2020 is deze fusie een feit geworden, die onder de naam Bie Os 
haar uitzendingen verzorgt. Een positieve ontwikkeling zou je zomaar verwachten, maar sla je de krant 
van 14 november jl. open, dan schrik je wat er in medialand in je eigen omgeving aan de hand is. De 
kop: ‘keurslijf leidt tot vertrek vrijwilligers’, nodigt je uit tot lezen van een volle pagina ontevredenheid 
van vele vrijwilligers. 
 
De CDA-fractie is geschrokken van het bovenstaande krantenartikel en heeft daarover de volgende 
vragen aan het College: 

1. Zijn de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek in overleg met de streekomroep om de in het 
krantenartikel gesignaleerde onrust te bespreken?  

2. Welke voorwaarden heeft de gemeente Sittard-Geleen gekoppeld aan de verstrekte subsidie? 
3. Hebben de gemeenten invloed op de werkwijze van de streekomroep? Zo ja, op welke wijze? 
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4. Wordt door de in het artikel gesignaleerde teruggang van het aantal vrijwilligers de 
continuïteit van de programmering en de zendtijd in voldoende mate gewaarborgd? 

5. De mediawet ziet het Programmabeleid Bepalende Orgaan (PBO) als een essentieel orgaan. 
Wat zijn de gevolgen indien het PBO in onvoldoende mate zou functioneren? 

6. Op welke wijze bewaken de gemeenten de voortgang in het fusieproces? 
7. Indien er sprake is van een bedrijfsmatige ontwikkeling binnen de streekomroep, heeft deze 

ontwikkeling dan steun van de gemeenten?  

 
Graag zien wij uw antwoorden binnen de gestelde termijn tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
namens de CDA-fractie Sittard-Geleen, 
 
 
Peter Henssen, raadslid             
 
Jan Dols, raadslid 
 
     
cc: pers 
                                  


