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React¡e op verzoek Videma

tot goedkeuring Regeling voor

Semeenten

Geacht bestuur,
Op 4 januarijl. heeft Videma aan het College de nieuwe Regeling voor

gemeenten ter goedkeuring voorgelegd. Bij het verzoek is in een
begeleidende bríef een toelichting bijgevoegd op de totstandkoming van
deze regeling. Door het college is op 25 januarijl. om aanvullende informatie
verzocht om vast te kunnen stellen of Videma in voldoende mate
inspanningen heeft verricht met betrekking tot het in goed vertrouwen

onderhandelen met gebruikers over de licentieverlening voor rechten.
Videma hanteert sinds 2003 een specifieke regeling voor openbaarmaking
van tv-programma's in gemeentehuizen. De regeling is destijds tot stand
gekomen in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Volgens Videma is vNG dan ook de aangewezen partij om te onderhandelen
over een nieuwe Regeling voor gemeenten. Op 29 januarijl. ontving het
college aanvullende informatie van videma waaruit de reeds in de toelichting

bij het verzoek van 4 januari beschreven weígerachtige houding van de vNG

wordt bevestigd; uit de e-mailcorrespondentie en verslagen van telefonische
contacten tussen Videma en VNG in de periode oktober-november 2017
constateert het cvTA dat vNG niet bereid is in overleg te treden met Videma
over de nieuwe Regeling voor gemeenten. videma is van mening dat zij met
de ondernomen pogingen VNG te bewegen tot overleg al het mogelijke heeft
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gedaan om te voldoen aan de voorwaarde gesteld in art' 2l lid l van de Wet
toezicht en het Videma n¡et aan te rekenen is dat het overleg met VNG niet

tot stand

is gekomen.

Het College is van mening dat bij gebrek aan bereidwilligheid van de
koepelorganisatie voor gemeenten, VNG, om in overleg te treden, Videma
nog niet alle mogelijkheden tot het voeren van onderhandelingen met

betrekking tot de voorgelegde nieuwe Regeling voor gemeenten heeft
doorlopen. Het College kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat Videma een
poging zou kunnen doen een representatief aantal individuele gemeenten te
benaderen om in overleg te treden en met hen te onderhandelen over de
nieuwe regeling in het kader van art. 2l lid L van de Wet toezicht.

Advies
Het College adviseert Videma, nu VNG niet bereid lijkt in overleg te ffeden
over dit onderwerp, de Regelíng voor gemeenten voor te leggen aan een
aantal als representatief te beschouwen individuele gemeenten waaruit blijkt
dat Videma in goed vertrouwen onderhandelingen heeft gevoerd met
gebruikers over de licentieverlening voor rechten conform art. 2l lid

l

van de

Wet toezicht.
Het College verneemt graag de resultaten van een dergelijk overleg,

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA
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