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Onderwerp  : aanvraag verlenging zendmachtiging Optimaal FM 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. het Commissariaat van de Media positief adviseren met betrekking tot de verlenging zendmachtiging voor 
Optimaal FM voor de gemeente Oude IJsselstreek periode 2010-2015  

2. en het Commissariaat van de Media positief adviseren t.a.v. het verzorgingsgebied Oude IJsselstreek, 
Montferland en, eventueel, Doetinchem. 

 
Inleiding 
Rondom Optimaal FM spelen een aantal ontwikkelingen; de lang gekoesterde ambitie en komende 
verhuizing naar het DRU terrein, verlenging van de zendmachtiging en de wettelijk verplichte bekostiging 
vanuit de mediawet. Wij vragen uw besluitvorming voor het verlengen van de zendmachtiging en 
tegelijkertijd informeren wij u over de andere ontwikkelingen. 
 
Zendmachtiging 
Optimaal FM is sinds ca. 15 jaar de lokale radiozender in de Gemeente Oude IJsselstreek en Montferland en 
heeft hiervoor een officiële zendmachtiging tot eind 2010. De zendmachtiging wordt vijfjaarlijks aan één 
instelling afgegeven door het Commissariaat van de Media waarbij de lokale gemeenteraad een adviserende 
rol heeft. De raad wordt gevraagd de aanvraag te toetsen aan de mediawet en advies te geven. Bij 
meerdere kandidaten kan de raad een voorkeur uitspreken. Bij een aanvraag voor meerdere gemeenten 
moet het advies in gezamenlijkheid worden behandeld en moet de raad tevens aangeven hoe men staat 
tegenover het verlenen van een zendmachtiging in de andere gemeenten. Het Commissariaat van de Media 
besluit vervolgens op de aanvraag zendmachtiging en kent deze toe. Optimaal FM heeft een verlenging 
zendmachtiging aangevraagd voor de periode 2010-2015 voor de Gemeente Oude IJsselstreek, Montferland 
en, als nieuw verzorgingsgebied toegevoegd, de gemeente Doetinchem.  
 
Uit afstemming met de buurgemeente Montferland blijkt dat ook daar een positief raadsvoorstel zal worden 
voorgelegd aan de raad in de septembervergadering. Doetinchem heeft de adviesvraag in behandeling en 
omdat er sprake is van meerdere kandidaten moet men een afweging voor één van de partijen maken. De 
Doetinchemse koers is gericht op een raadsbesluit medio oktober/november. Het niet gelijktijdig voorleggen 
aan de raad is geen probleem omdat het Commissariaat van de Media niet letterlijk om een gezamenlijk 
raadsbesluit vraagt: het is voldoende als er afstemming is en de raden ongeveer gelijktijdig een besluit 
nemen. 
 
Argumentatie 
Op grond van artikel 2.61 Mediawet moet de instelling aan de volgende eisen voldoen: 

a. rechtspersoon zijn naar Nederlands recht zijn met volledige rechtsbevoegdheid 
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen op regionaal, respectievelijk 

lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat 
gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of 
deel van een provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die 
nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen en 

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat 
representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Optimaal FM voldoet, blijkens haar statuten, aan bovenstaande. Het Commissariaat van de Media heeft zich 
hiervan vergewist en had, wanneer dit niet het geval was, de aanvraag niet om advies naar de gemeente 
gestuurd. De kern van het advies van uw raad richt vooral zich op de vraag of Optimaal FM een 
beleidsbepalend orgaan (pbo) heeft dat representatief is voor de in de gemeente voorkomende stromingen 
èn de zienswijze met betrekking tot uitbereiding van het verzorgingsgebied met de gemeente Doetinchem. 
Optimaal FM beschikt over een pbo in de vorm van een programmaraad waarin o.a. stromingen vanuit sport, 
recreatie/toerisme, ouderen, geloofgenootschappen, werknemers, werkgevers, kunst&cultuur, etnische en 
culturele minderheden zijn vertegenwoordigd, met vertegenwoordigers uit de gemeenten Oude IJsselstreek 



en Montferland. De meeste vertegenwoordigers hebben een regionale functie waarmee Optimaal FM 
aangeeft ook de gemeente Doetinchem te kunnen vertegenwoordigen. Optimaal FM heeft veel medewerkers 
uit de Gemeente Oude IJsselstreek en is sinds ca. 15 jaar geworteld in de gemeente. Geconcludeerd kan 
worden dat Optimaal FM voldoet aan de gestelde eis vermeld onder c). Het Commissariaat van de Media 
beoordeelt jaarlijks, in het kader van het integrale toezicht en op grond van de Algemene wet bestuursrecht, 
het programmavoorschrift, de financiële gegevens zoals die blijken uit de jaarrekeningen en het functioneren 
van het pbo. 
 
Met betrekking tot de zienswijze op een mogelijke uitbreiding van het zendgebied met de gemeente 
Doetinchem adviseren wij u positief. Ook de vorige zendtoewijzing gold voor meer dan één gemeente en de 
afgelopen periode heef geen aanwijzingen opgeleverd dat Optimaal FM minder adequaat kan reageren op 
lokale gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de gemeente Oude IJsselstreek. Daarnaast verzorgt Optimaal 
FM apart zendtijd voor de Gemeente Oude IJsselstreek in huidige vorm van het tweewekelijkse 
collegespreekuur waarover wij separaat, bredere invullingsafspraken gaan maken met Optimaal FM. 
Uitbreiding met Doetinchem is een logische, passende uitbreiding qua geografische en sociale 
gebiedsindeling en aan elkaar grenzende gemeenten. Het betekent een ontwikkeling die het zendgebied en 
de organisatie Optimaal FM zal versterken met een waarborg voor de belangen van de Gemeente Oude 
IJsselstreek.  
 
Mediawetbijdrage en verhuizing DRU 
Onderdeel van het verlenen van een zendmachtiging is de aanspraak op de mediawetgelden. Per 2010 
heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht voor de bekostiging van de lokale media-instelling. Tot voor 2010 
ontvingen gemeenten hiervoor rechtstreeks geld in het gemeentefonds. Omdat hiermee onvoldoende 
gewaarborgd was dat de gelden ook daadwerkelijk ten goede kwamen aan de instellingen is de wet 
aangescherpt en is de gemeente wettelijk verantwoordelijk gemaakt voor bekostiging. Als uitgangspunt geldt 
1,30 euro per woonruimte hetgeen voor de Gemeente Oude IJsselstreek met 17.000 huishoudens afgerond 
22.000 euro betekent. Tot op heden ontvingen wij dit budget ongeoormerkt in de algemene uitkering. Per 
2010 wordt dit structureel geoormerkt verwerkt in de begroting 2011 e.v. die bij de integrale 
begrotingsbehandeling op 4 november a.s. aan u wordt voorgelegd. Met toekenning van de zendmachtiging 
maakt Optimaal FM aanspraak op deze gelden ( geldt ook voor de gemeenten Montferland en Doetinchem). 
Op dit moment werken wij, in verband met de verhuizing van Optimaal naar de DRU gepland voor eind dit 
jaar, de raamovereenkomst uit waarin toekenning van de mediawetbijdrage voor vijf jaar (gekoppeld aan de 
duur van de zendmachtiging) wordt opgenomen. 
 
Samenvatting 
Optimaal FM is voor onze gemeente de enige kandidaat, geniet de voorkeur en voldoet aan de wettelijke 
eisen van de Mediawet. Met het verzorgingsgebied Oude IJsselstreek, Montferland en eventuele uitbreiding 
met Doetinchem is Optimaal FM een stevige, bovenlokale radiozender waarbij in de programmering 
voldoende ruimte aan de Gemeente Oude IJsselstreek wordt besteed.  Met een positief advies voor de 
zendmachtiging, goede en passende afspraken voor verhuizing naar de DRU en de invulling van zendtijd 
voor de Gemeente Oude IJsselstreek denken wij een goede basis te leggen voor een vruchtbare 
samenwerking in de Gemeente Oude IJsselstreek en op het DRU terrein. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


