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Geachte heer lrrgang,
Het Commissariaat heeft met belangstelling kennis genomen van het concept-rapport van de
Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid bij de landelijke publieke omroep, getiteld
“Hilversum in beeld’.(hierna: concept-rapport). Ii heeft het Commissariaat de gelegenheid
gegeven om te reageren op het concept-rapport. Wij maken graag gebruik van deze
gelegenheid.
In het concept-rapport beschrijft u kort samengevat dat het Commissariaat:
de afgelopen jaren op een te grote afstand stond om de door u in het concept-rapport
beschreven problemen te detecteren;
niet beschikt over een apart toetsingskader gebaseerd op de wet en de Memorie van
Toelichting, maar zijn toezicht baseert op enkele in een brief aan NPO geformuleerde
aandachtspunten;
uitsluitend toezicht houdt op het procesmatige aspect van de doelmatigheidssturing.
Het Commissariaat ziet er op toe dat de instrumenten zijn ontwikkeld en procedures
zijn opgesteld en gevolgd. En beoordeelt niet welke resultaten geboekt worden met
het sturen op doelmatigheid.
—

—

—

—

—

Als reactie hierop geven wij u graag het volgende mee. De NPO heeft als taak om ervoor te
zorgen dat de gelden die bestemd zijn voor het verzorgen en distribueren van media aanbod
doelmatig worden ingezet. Het Commissariaat ziet erop toe dat de NPO aan deze taak
invulling geeft. Wij doen dat door de opzet en werking van het proces te toetsen. We kijken
daarbij naar het bestaan van regelingen en procedures en verantwoordelijkheden die daarbij
horen en de wijze waarop regelingen en procedures geïmplementeerd zijn. Op basis van
rapportages van de NPO geven we een oordeel over de effectiviteit van het ingerichte proces.
Hierbij baseren we ons op de door de NPO vastgelegde procedures, uitgevoerde
cijferanalyses en conclusies die daaruit worden getrokken.
Het Commissariaat geeft geen oordeel of de beschikbaar gestelde gelden doelmatig zijn
ingezet. Dat behoort ook niet tot onze wettelijke taak. Wel beoordelen we de opzet en werking
van de procedures en de kwaliteit/effectiviteit van de manier waarop de NPO deze taak
uitvoert.

Nadat de wetgever deze taak eind 2016 bij het Commissariaat had belegd, hebben wij met
grote regelmaal gesprekken met de NPO gevoerd om de opzet van het proces van de NPO te
monitoren. Kort na de afronding van uw eerste concept-rapport heeft de NPO voor het eerst
gerapporteerd over de werking van dit proces. Voor de beoordeling van deze rapportage
ontwikkelen wij momenteel een toetsingskader. Dit toetsingskader zal gaandeweg het proces
verder uitgewerkt en verfijnd worden.
Wij vertrouwen erop u met deze reactie voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij
bereikbaar voor nadere vragen.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,
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