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onderwerp: beantwoording vragen n.a.v. agendapunt 6. Aanwijzing lokale media-instelling van 

de beeldvormende raad van 22 oktober 2015. 

 

van: College van burgemeester en wethouders 

aan: gemeenteraad van Doetinchem 

datum: 26 oktober 2015 

registratienummer 15g0021675 

 

 

Procedure  

Lokale omroepen, evenals de op dat moment zendgemachtigde omroep, die in aanmerking 

wensen te komen voor (nieuwe) aanwijzing als lokale publieke omroep in de beoogde 

gemeente kunnen hiervoor uiterlijk zes maanden voor het einde van de lopende 

aanwijzingsperiode een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.  

 

De Stichting Optimaal FM heeft bij brief van 14 januari 2015 het Commissariaat voor de Media 

een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ingediend voor de gemeente 

Doetinchem voor de periode 2015-2020.  

 

Op grond van het bepaalde in artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 heeft het 

Commissariaat de aanwijzingsaanvraag van Stichting Optimaal FM toegezonden aan 

burgemeester en wethouders van Doetinchem met het verzoek de gemeenteraad een advies 

uit te doen brengen over de vraag of Stichting Optimaal FM voldoet aan de eisen die de 

Mediawet 2008 stelt.  

 

De advisering door de gemeenteraad is in de Mediawet 2008 verplicht gesteld, omdat de 

gemeenteraad het beste kan beoordelen of een media-instelling representatief is voor de in die 

gemeente belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Op grond van artikel 3:50 van de AWB kan aan een dergelijk advies niet lichtvaardig worden 

voorbij gegaan. Indien het advies van de gemeenteraad zorgvuldig tot stand is gekomen, en het 

Commissariaat geen zwaarwichtige redenen ziet om daarvan af te wijken, is het bestendig 

beleid om dit advies te volgen. 

 

Luistercijfers 

Het nationaal luisteronderzoek (bijlage) van Optimaal FM is een samenstelling van het eerste 

half jaar van 2015. Op dit moment zijn er in totaal 5 metingen geweest. Deze metingen worden 

gehouden in Cebuco gebieden (bijlage). Het meetgebied van Optimaal FM  is 14,1 , 14,2. Het 

gebied 14,1 is niet het verzorging- en uitzendgebied maar is wel meegenomen in de meting.  

   

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Intomart GFK in opdracht van het Nationaal Luister 

Onderzoek (NLO).  http://www.luistercijfers.nl/project/index.php 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar M. Bourgondien 0314-373 
843 / m.bourgondien@doetinchem.nl. 

 

 

http://www.luistercijfers.nl/project/index.php

