Tekstuitgave van de verordening Programmaraad Krimpen aan
den IJssel
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 april 2004;
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, de Mediawet, alsmede de Wet op
de telecommunicatievoorzieningen;
besluit:
vast te stellen de volgende
Verordening Programmaraad Krimpen aan den IJssel
Artikel 1
Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. de gemeenteraad: de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel;
b. de programmaraad: de programmaraad als bedoeld in artikel 82 k van de Mediawet;
c. abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon op wiens verzoek door de directie een
overeenkomst is aangegaan tot levering van signalen via de Centrale Antenne Inrichting
(verder te noemen: CAI);
d. basispakket: het pakket bestaande uit televisie- en radioprogramma’s als bedoeld in
artikel 82k van de Mediawet;
e. stichting: de Stichting Kabeltelevisie Krimpen aan den IJssel;
f. bestuur: het bestuur van de stichting;
g. CAI: het geheel van de ontvangstinrichting, het kabelnetwerk, de aansluitingen en alle
daarmee verband houdende apparatuur en overige toebehoren van de
machtigingshouder, welke in het machtigingsgebied eigendom zijn van de stichting;
h. verzorgingsgebied: het totale gebied binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel,
waarbinnen door de stichting CAI-voorzieningen worden verzorgd, alsmede dat gebied
binnen de gemeente Ouderkerk aan den IJssel dat daaraan gekoppeld is.
Artikel 2
Instelling programmaraad
Er is een programmaraad genaamd Programmaraad Krimpen aan den IJssel.
Artikel 3
Taak programmaraad
De programmaraad heeft tot taak het adviseren van het bestuur inzake de samenstelling van
het basispakket.
Artikel 4
Samenstelling en benoeming leden programmaraad
1. De programmaraad bestaat uit minimaal drie leden.
2. De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.
3. De programmaraad wijst uit zijn midden een voorzitter een plaatsvervangend voorzitter
aan.
4. Tot lid van de programmaraad is uitsluitend benoembaar degene die:
a. de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt;
b. woonachtig is in het verzorgingsgebied;

c. abonnee is of behoort tot het huishouden van een abonnee in het verzorgingsgebied;
d. geen lid is van de gemeenteraad.
Artikel 5
Zittingsduur
1. De zittingsduur van de leden van de programmaraad is gelijk aan de zittingsperiode van
de gemeenteraad en eindigt op het moment van aftreden van de gemeenteraad in oude
samenstelling.
2. De voorzitter en de andere leden van de programmaraad blijven hun functie vervullen
totdat in de opvolging is voorzien.
3. Na de periode als bedoeld in lid 1 benoemt het college van burgemeester en wethouders
een nieuwe programmaraad, waarbij de leden van de voormalige programmaraad voor
herbenoeming in aanmerking komen.
4. Bij een tussentijdse vacature eindigt de zittingsperiode van het lid, dat in die vacature is
benoemd, gelijktijdig met de algemene zittingsduur als bedoeld in lid 1.
Artikel 6
Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt buiten het geval van afoop van de
zittingsduur door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging van het lidmaatschap door het lid;
c. het niet meer woonachtig zijn in het verzorgingsgebied;
d. het opzeggen van een abonnement op de CAI door het lid, dan wel het niet meer
behoren tot een huishouden als bedoeld in artikel 4, lid 4, aanhef en onder c;
e. het aanvaarden van een benoeming als lid van de gemeenteraad.
Artikel 7
Verboden handelingen
De leden van de programmaraad mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan
leveringen, verrichten van diensten, betalingen -anders dan het betalen van
abonnementsgelden- ten behoeve van de CAI in het verzorgingsgebied.
Artikel 8
Financiële bepalingen
1. De leden van de programmaraad ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van
de raad een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, vermeld in tabel IV van het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een
commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96,
tweede lid, van de Gemeentewet ontvangt.
3. De vergoeding komt voor rekening van de gemeente.
4. De kosten voortvloeiende uit eventuele ambtelijke ondersteuning van de programmaraad
komen voor rekening van de gemeente.
Artikel 9
Orde der vergadering
De voorzitter is belast met de orde der vergadering.
Artikel 10
Vergaderfrequentie
1. De programmaraad vergadert eenmaal per jaar.
2. De voorzitter is bevoegd om bij omstandigheden die naar zijn oordeel extra
vergaderingen vereisen, deze vergaderingen te doen beleggen.
Artikel 11

Vergaderquorum en besluitvorming

1. De programmaraad mag niet beraadslagen en besluiten omtrent een uit te brengen
advies indien niet tenminste drie leden aanwezig zijn.
2. Besluiten omtrent een uit te brengen advies worden genomen bij meerderheid van
stemmen.
3. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.
4. Besluitvorming kan in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter,
ook buiten de vergadering geschieden, mits de meerderheid van de leden schriftelijk
heeft verklaard met het voorstel in te stemmen.
5. Een vertegenwoordiger van het bestuur woont in beginsel de vergaderingen van de
programmaraad bij en heeft daarin een adviserende stem.
Artikel 12
Oproeping, agendering en verslaglegging
1. De oproeping voor de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter onder opgave
van de te behandelen onderwerpen.
2. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt.
3. Dit verslag wordt in een volgende vergadering ter goedkeuring en vaststelling
aangeboden.
4. De adviezen van de programmaraad worden na besluitvorming zo spoedig mogelijk aan
het bestuur toegezonden.
5. Tevens wordt van de inhoud van deze adviezen melding gemaakt door middel van een
daarvoor geschikt medium.
6. De voorzitter kan de gemeente verzoeken om ambtelijke ondersteuning ten behoeve van
de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden.
Artikel 13
Citeertitel en inwerkingtreding
1. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Programmaraad Krimpen
aan den IJssel’.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van 13 mei 2004.

