
 

1 

Aan het College en de Raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, 

 

REGIO8/Optimaal FM wil ook de komende vijf jaar de publieke omroep voor de 

gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek blijven. We willen graag 

voortzetten wat we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Dagelijks vanaf  het Dru 

Industriepark in Ulft professioneel nieuws op televisie, internet en radio brengen en als 

omroep een belangrijke rol in de Achterhoekse samenleving vervullen.  

 

We beseffen ons terdege dat sommige gemeenten op dit moment te maken hebben met 

(financiële) zorgen. De bezuinigingen raken alle delen van de samenleving. Beslissen 

over de lange termijn financiering van een publieke omroep is dan geen gemakkelijke 

zaak. Toch zijn daar goede argumenten voor. Zo is het juist in bezuinigingstijd belangrijk 

dat maatschappelijke organisaties in de regio kunnen beschikken over een podium waar 

ze kunnen communiceren met inwoners in de regio! Graag wil REGIO8/Optimaal FM 

samen met uw raad gaan bekijken hoe we onze mediataak vorm kunnen geven via. 

 

Eén van onze plannen is de huidige televisie-programmering van REGIO8 uitbreiden tot 

een half uur per dag in een carrousel op elk heel uur tussen 18:00 en 24:00. Een scenario 

dat niet zou voortborduren op de verdere groei van onze programma’s zou immers een 

desinvestering inhouden op wat we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd. 

 

Dagelijks actueel nieuws is het fundament onder de programmering Kijkers kunnen erop 

vertrouwen: er is altijd nieuws. Door de compacte carrouselformule kunnen kijkers         

’s avonds vanaf 18:00 uur op ieder heel uur het nieuws bekijken, of op ieder gewenst 

moment via de website of het Youtube kanaal.  

 

In deze samenvatting sommen we de hoofdpunten van dit document op aan de hand 

van de criteria: 

 

Dagelijks nieuws op het TV-kanaal van Regio8: prestatie afspraak. 

Iedere werkdag een nieuwsprogramma van 7 minuten genaamd REGIO8. Actueel op 

televisie gericht op de gemeente Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. In het 

weekend opteren wij voorlopig voor een weekoverzicht van 10 minuten, maar sluiten een 

aanvulling van actuele (sport)items niet uit. De prestatieafspraak voor het maken van 

2.860 minuten nieuws op jaarbasis. 

 

Daarnaast streven wij naar het ontwikkelen van doelgroep programma’s, waarbij het 

produceren van programmaconcepten in nauwe samenwerking met stakeholders plaats 

heeft. Wij willen ons hierbij richten op onder meer op het sociaal domein, de zorg, 

ondernemers en de transitie van de Achterhoek. 

 

Gemeentelijke communicatie naar doelgroepen via mediakanalen: De gemeentelijke 

diensten moeten meer gebruik gaan maken van verschillende mediakanalen, volgens 

onderzoek gebruiken veel gemeenten in hun communicatie printmedia. Via REGIO8   
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/Optimaal FM kan de gemeente via specifieke programma’s kijkers en luisteraars 

bereiken die normaal weinig andere media consumeren. De gemeente richt zich dan op 

een multi-mediale aanpak. 

 

 

REGIO8/Optimaal FM brengt informatie via alle relevante mediakanalen. De redactie 

werkt met een volledig cross mediale content systeem dat het nieuws per medium 

redigeert. Naast televisie gaat het ook om: radio, tekst TV, website, mobiele website, 

YouTube, social media.  

 

 

Lokale Waakhond 

Uw lokale omroep als objectieve waakhond in de samenleving. Het klinkt mooi, maar of 

het realiseerbaar is, is een vraag die omroepen en gemeenten zich moeten stellen. Het 

antwoord is bovendien niet eenvoudig, want de situatie rond de lokale publieke media en 

de lokale overheid is in Nederland nogal gecompliceerd. De publieke sector is namelijk 

grotendeels financieel afhankelijk van de overheid. 

 

 

Professionaliteit en continuïteit:  

Een professionele publieke omroep stamp je niet zomaar even uit de grond. Alle 

vergelijkbare of grotere publieke streek/stadsomroepen in Nederland (Omroep Venlo, 

OOG Groningen, AT5 Amsterdam, Studio 040) kennen al decennia lang een 

professionele opzet met radio & TV. Optimaal FM/REGIO8 is opgebouwd met het oog 

op een structurele toekomst als professionele omroep. De investeringen in 

professionaliteit van de medewerkers en apparatuur maken dat mogelijk. Voor de 

continuïteit is structurele publieke financiering cruciaal voor zowel de radio, televisie als 

de online uitzendingen.  

 

 

Professionalisering lokale omroepen  

In oktober 2013 heeft staatssecretaris Sander Dekker, in een kamerbrief aan het kabinet, 

het belang kenbaar gemaakt van de bekostiging van lokale omroepen door gemeenten en 

dat lokale omroepen een belangrijke functie vervullen in het gehele mediabestel. De aard 

van lokale omroepensector en het type uitdagingen waar de lokale omroepen voor staan, 

vragen om een andere aanpak dan bij de regionale en landelijke publieke omroepen. 

Samen met OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) en VNG 

(Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke 

schaalvergroting en professionalisering van de lokale omroep om ook deze slagkrachtiger 

en toekomstbestendiger te maken. De gemeenten zijn en blijven echter verantwoordelijk 

voor de lokale omroepen. Bron: brief aan de kamer Sander Dekker 13 oktober 2014  
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Visie op samenwerkingsverbanden:  

De regionale journalistiek gaat een onzekere toekomst tegemoet. Voor het overleven van 

de onafhankelijke berichtgeving is samenwerking cruciaal. De collega’s bij Omroep 

Gelderland en De Gelderlander kampen nog steeds met onduidelijkheid over hun 

toekomst. Het veranderende gedrag van consumenten versterkt die onzekerheid alleen 

maar. Welke samenwerkingsvariant op termijn daadwerkelijk mogelijk is, is dus sterk 

afhankelijk van de ontwikkelingen en bereidheid bij andere media. 

 

 

Veranderprogramma Olon 

De Olon heeft met een departement van OC&W afgesproken dat de lokale omroepen 

moeten hervormen. Van de huidige 289 lokale omroepen moeten uiteindelijk 50 tot 80 

regionale mediacentra overblijven. Optimaal FM/REGIO8 heeft in 2014 al een 

intentieovereenkomst getekend om dit veranderingsproces in te zetten. Afgesproken is 

dat de lokale omroepen met radio hun eigen identiteit houden, maar dat er aan een 

gezamenlijk Achterhoeks TV kanaal wordt gewerkt. REGIO8 wil daarin een 

stimulerende en motiverende rol spelen.  

 

 

Samenwerking met omroepen elders in het land 
REGIO8/Optimaal FM zit in een overlegorgaan met o.a. Salto Amsterdam, Studio 040 

Eindhoven, OPEN Rotterdam, OOG TV Groningen, TV Enschede en Regionaal 

mediacentrum, daarnaast speelt de directeur van Optimaal FM en REGIO8 binnen de 

Olon een actieve rol in de discussies over de toekomst van de sector. 

  

 

Visie op de toekomst  

De wereld om ons heen verandert snel. Het medialandschap, de inrichting van het 

openbaar bestuur in onze regio en het mediagebruik door consumenten zijn op dit 

moment onderhevig aan snelle veranderingen. Al deze veranderingen zijn van invloed op 

de toekomstige rol van onze omroep. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we tegen die 

ontwikkelingen aankijken en hoe we er op anticiperen.  

 

 

De leefwereld van de inwoners.  

Mensen trekken zich steeds minder aan van gemeentegrenzen. Ze wonen in de ene plaats, 

werken in een tweede en recreëren nog weer ergens anders. Doorgaans speelt hun leven 

zich wel voor een groot deel af binnen één regio. Steeds meer onderdelen van de 

samenleving worden daarom tegenwoordig bestuurd in eenheden die groter zijn dan de 

huidige gemeenten. Brandweer, sociale werkvoorziening, onderwijs: in alle segmenten 

van de samenleving komen we vergelijkbare gebieden tegen. De leefwereld, ofwel de 

natuurlijke habitat van de bevolking wordt leidend. 
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Opschaling Gemeenten 

In de Achterhoek wordt op dit moment veel gesproken over de gevolgen van het rapport 

van de Commissie Huijbregts. Deze commissie heeft gepleit voor een kleiner aantal 

gemeenten. Vooral de kleine gemeenten zouden de toekomstige extra overheidstaken niet 

afdoende kunnen uitvoeren. De schaalgrootte van Stichting Optimaal FM is op dit 

moment wettelijk verbonden aan de bestuurslaag van de gemeenten. De 

zendtijdtoewijzing voor de Stichting Optimaal FM heeft immers betrekking op de 

gemeente Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek. Dit houdt in dat toekomstige 

veranderingen in het openbaar bestuur ook gevolgen kunnen hebben voor de publieke 

lokale omroepen. Veel gemeenten in dit gebied kennen op dit moment een kleine 

publieke lokale omroep die draait met  

enkel vrijwilligers.  
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Medialandschap  

De Rijksoverheid voert sinds enige tijd drastische hervormingen in het medialandschap 

uit. Met name de financiering van de publieke omroep heeft te maken met drastische 

veranderingen.  

 

 

De provinciale omroepen worden ondergebracht bij de landelijke publieke omroep. Hun 

budget is zelfs al per 1 januari 2014 overgeheveld naar de landelijke publieke omroep.  

Staatssecretaris Dekker heeft al aangekondigd dat 13 provinciale omroepen naar 5 

regionale productiehuizen te gaan. 

 

 

De regionale omroepen hebben deze samenwerking uitgewerkt in een plan dat in april dit 

jaar naar staatssecretaris Sander Dekker van media gaat. Dat zei voorzitter Jack de Vries 

van Stichting ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking), tijdens de jaarlijkse 

ROOS-dagen in Ermelo. Omroep Gelderland en RTV Oost gaan dan gezamenlijk een 

omroep vormen Welke impact dit heeft op de rol van Omroep Gelderland in de 

nieuwsvoorziening in onze regio, is nog onduidelijk. 

 

 

De landelijke overheid staat positief tegenover het voorstel vanuit de Olon om het aantal 

publieke lokale omroepen op termijn terug te brengen tot 50 à 100, zonder dat dit 

nadelige financiële consequenties voor de sector als geheel heeft. De Olon heeft 

afspraken hierover vastgelegd in een convenant met de VNG.  

 

 

Vanaf 1 januari 2016 worden er maximaal 50 tot 80 keurmerken toegekend aan 

streekomroepen en regionale mediacentra. Zij krijgen een keurmerk NPO Lokaal, deze 

omroepen komen in een speciaal programma binnen NPO lokaal. Optimaal FM en 

REGIO8 willen ook dit keurmerk! 

 

 

Waar moeten deze omroepen aan voldoen? 
Gegeven de missie van de omroep zou de content en bedrijfsvoering tenminste aan de 

volgende criteria moeten voldoen om het keurmerk te halen:  

 

 

Distributie en kanalen: 

radio(audio): via alle pakketaanbieders conform Distributiewet, streaming, audio, FM, 

DAB+  

tv(video): via alle pakketaanbieders conform Distributiewet, streaming video, DVB-T 

(optioneel) 

internet(tekst/foto/a/v): streams, internetsite, mobiele app (tenminste iOS, Android) 

sociale media (tenminste Twitter, Facebook) 

Aansluiting mediahub en mediagateway 
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Content: 

- gericht op de natuurlijke habitat van de burger, dus eventueel ook gemeente grens 

overstijgend, met evenwichtige en volledig dekkende redactionele aandacht voor burgers, 

dorpen en steden in het verzorgingsgebied  

- dagelijks op alle kanalen multimediaal nieuws en informatie waarbij tenminste 50% van 

de mediaproducties op een van haar kanalen informatief, cultureel en/of educatief van 

aard is 

- professioneel aangestuurde journalistiek,  

- borging journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid in structuur en processen met 

standaard gebruik van journalistieke werkmethoden als hoor en wederhoor, controleren 

feiten, bronvermelding. 

- redactie is geworteld in lokale gemeenschap, is onafhankelijk, zorgvuldig, betrouwbaar, 

integer  

- publieke toegankelijkheid van de media-instelling: van iedereen, voor iedereen, door 

iedereen. 

 

 

Financieel: 

Professionele management 

duurzame financiële huishouding zonder winstoogmerk  

standaard administratie  

standaard jaarrekening  

basisbegroting paraplu/fusie geprognosticeerd minimaal € 500.000  

eigen inkomsten tenminste even hoog als bekostiging (dus excl. productievergoedingen)  

scheiding kosten bedrijfsvoering/infrastructuur en productiekosten  

sturing op budgetten bedrijfsvoering/infrastructuur op regionaal niveau  

content productie voor derden (incl. overheden) tegen marktconforme prijzen 

 

Op basis van al deze ontwikkelingen zien we een dringende noodzaak om als publieke 

Streek omroep een rol te spelen in de noodzakelijke schaalvergroting binnen onze sector. 

Alleen dan kunnen wij een eventuele kleinere rol van Omroep Gelderland in deze regio 

compenseren. Dit kunnen we echter niet op eigen kracht, daar hebben wij uw gemeente 

ook bij nodig. Graag willen wij met de fractie hier op korte termijn over spreken. 

 

 

Voldoende zuurstof 

De (lokale) overheid zou zich dan ook aangesproken moeten voelen om de zich nu 

ontwikkelende nieuwsvoorzieningen van voldoende zuurstof te voorzien. Juist gemeenten 

hebben belang bij een goed functionerende lokale journalistiek, waarin hoor en 

wederhoor wordt toegepast. Lokale media is cruciaal voor een goede lokale democratie!  

 

Waarom zouden gemeenten de publieke lokale omroep sector niet een beetje extra mogen 

helpen om juist van die lokale omroep een objectieve waakhond te maken! Een Lokale 

media instelling heeft immers geen winstoogmerk zoals bij de commerciële uitgevers van 

kranten. 

 



 

7 

Van 289 lokale omroepen naar 50 regionale mediacentra 

Uw gemeente was met de gemeente Doetinchem en Montferland ook betrokken bij de 

projectvergaderingen van het Regionale Mediacentrum, er is de wens dat de gemeenten 

gaan participeren in het RMC en gebruik gaan maken van de diensten van het RMC. Het 

RMC wil niet de hand ophouden of afhankelijk zijn van subsidies. Uw gemeente was 

tijdens deze vergaderingen positief, maar kon nog geen toezegging voor de ambtelijke 

capaciteit en structuele ondersteuning doen.  

 

 

Kweekvijver voor talenten 

Samen met het Graafschap college heeft REGIO8/Optimaal FM een programma opgezet 

voor stageplekken en werkervaringsplaatsen binnen het Regionale Mediacentrum opgezet 

voor het programma excellent vakmanschap en Mijn School. 

 

 

Ondernemerschap en private financiering:  

REGIO8/Optimaal FM is een ondernemende omroep, maar met een publieke 

verantwoordelijkheid. Het is niet mogelijk en niet wenselijk om grote 

ondernemersrisico’s te lopen. De commerciële omzet is de afgelopen jaren 

gestegen, maar de omzet stijgt echter niet zo snel dat wij in kunnen spelen op de 

technologische en journalistieke ontwikkelingen.  

 

 

Maatschappelijke verankering 

Maatschappelijke verankering en draagvlak: (onderwijs, ondernemers, maatschappelijke 

organisaties) Optimaal FM heeft sinds jaar en dag een uitstekend draagvlak opgebouwd 

in de samenleving, zowel met betrekking tot het nieuws, als in aanvullende programma’s, 

biedt de omroep een podium aan deze organisaties.  

 

 

Het is dus uitermate belangrijk dat uw raad voor de stichting Optimaal FM een 

zendtijdtoewijzing afgeeft en een toereikend media-aanbod formuleert met een media-

opdracht zoals omschreven in het vernieuwingsconvenant gemeente lokale omroepen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter Berendsen 


