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 Doetinchem, 23 oktober 2015 

 

 

Lokale media-instelling gemeente Doetinchem 

 

 

Voorstel: 

Een positief advies uitbrengen aan het Commissariaat van de Media om Optimaal 

FM aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de periode van 2015-

2020.  

 

Aanleiding: 

Wij stellen u voor een besluit te nemen waarin u een positief advies uitbrengt aan het 

Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Optimaal FM voor toewijzing van zendtijd 

als lokale media-instelling voor de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek en Doetinchem.  

 

Bij besluit van 12 juli 2011 heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) aan de Stichting 

Optimaal FM voor vijf jaar zendtijd toegewezen als lokale omroep voor de gemeenten 

Montferland, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Deze aanwijzing is ingegaan op 2 augustus 

2010 en eindigt op 1 augustus 2015. De raad dient eenmaal in de vijf jaar gemotiveerd te 

adviseren over de vraag of de instelling nog voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.  

 

Voorgeschiedenis:  

U hebt bij besluit van 6 januari 2011 geconstateerd dat Optimaal FM voldoet aan de gestelde 

eisen uit de Mediawet en hebt het CvdM derhalve positief geadviseerd over de aanvraag voor 

zendtijd voor de gemeente Montferland aan de Stichting Optimaal FM. Deze aanwijzing is 

ingegaan op 2 augustus 2010 en is geëindigd op 1 augustus 2015. Optimaal FM heeft inmiddels 

bij het commissariaat laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor verlenging van de 

aanwijzing als lokale publieke media-instelling.  

 

Ingevolge artikel 2.61, derde lid van de Mediawet kan het CvdM pas zendtijd toewijzen aan een 

lokale publieke media-instelling als de raad van de betreffende gemeente het CvdM heeft 

geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet aan de in artikel 2.61, tweede lid van de 

Mediawet gestelde eisen.  

De gemeenteraad dient derhalve de volgende vragen te beantwoorden:  

- is de lokale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met 

volledige rechtsbevoegdheid?  

- Stelt de lokale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend, althans 

hoofdzakelijk, ten doel het op 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 gemeente leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn 

om daarmee een publieke taak te vervullen?  

- Heeft het orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het beleid van het media-

aanbod bepaalt, het pbo, een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de 

belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 

geestelijke stromingen? 

 

Kernboodschap 

Optimaal FM is voor onze gemeente de enige kandidaat en voldoet aan de in artikel 2.61, lid 2 van de 

Mediawet gestelde eisen.  

Op grond van artikel 2.61, lid 2 Mediawet moet de instelling aan enkele eisen voldoen. 

Belangrijk aspect is of Optimaal FM volgens de statuten een orgaan heeft dat het beleid voor 

het media aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in onze gemeente 

voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.  
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Dit wordt een programmabeleidbepalend orgaan (pbo) genoemd. Optimaal FM beschikt over 

een programmaraad waarin onder andere stromingen vanuit sport, recreatie/toerisme, 

ouderen, geloofsgenootschappen, werknemers, werkgevers, kunt & cultuur en 

etnische/culturele minderheden zijn vertegenwoordigd. Voorts moet het gaan om een 

rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid en moet de instelling 

zich (hoofdzakelijk) tot doel stellen het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke 

mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod ter bevrediging van maatschappelijke 

behoeften en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak 

te vervullen.  

 
Op grond van artikel 6, lid 2 van de Mediaregeling 2008 moet de gemeenteraad binnen 18 weken 

advies uitbrengen 

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Mediaregeling 2008 legt het Commissariaat een aanvraag 

voor een aanwijzing van een lokale publieke media-instelling binnen vier weken na ontvangst 

daarvan ter advisering aan de betreffende gemeenteraad. Vervolgens brengt de gemeenteraad 

binnen 18 weken na ontvangst van de aanvraag advies uit aan het Commissariaat. Per abuis was 

uitgegaan van het aflopen van het termijn van de zendvergunning op 1 januari 2017. In overleg 

met het CvdM is overeenstemming over het later afgeven van uw advies. Het CvdM heeft laten 

weten dat Optimaal FM haar uitzendingen kan voorzetten totdat er duidelijkheid omtrent de 

beslissing over de zendvergunning. 

 

Optimaal FM kan alleen worden aangewezen als alle gemeenteraden waar zij de publieke media-

opdracht wil uitvoeren positief adviseren.  

Op grond van artikel 2.64, lid 1 Mediawet wordt een instelling die de publieke mediaopdracht 

wil uitvoeren voor meer dan één gemeente, alleen dan aangewezen als lokale media-instelling, 

indien de betreffende gemeenteraden een (gezamenlijk) advies hebben uitgebracht. U moet er 

zich dan ook rekenschap van geven dat het in het geval van Optimaal FM gaat om een media-

instelling die media-aanbod verzorgt dat ook bestemd is voor de gemeenten Oude IJsselstreek 

en Montferland. Derhalve betreft het een lokale media-instelling die gedurende vijf jaar gedeeld 

moeten worden met deze gemeenten. De aanwijzing van Optimaal FM als lokale publieke 

media-instelling is dus mede afhankelijk van het advies van de gemeenten Oude IJsselstreek en 

Doetinchem. De raden van de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland hebben al een 

positief advies uitgebracht aan het CvdM. 

 

Financiële consequenties:  

Als de aanwijzing aan Optimaal FM wordt verlengd, is indexering van de mediawetbijdrage 

vereist.  

In artikel 5, lid 1 staat dat de gemeente aan Optimaal FM een financiële bijdrage verstrekt, 

zijnde een bedrag van €1,30 per huishouden. Het verzoek van Optimaal FM over een 

gewijzigde financiering wordt eerst in breder verband intern besproken. Optimaal FM heeft 

onze gemeente (en de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland) verzocht om een 

medianota/opdracht op te stellen, waarin de gemeente zich uitspreekt over een toereikend 

media-aanbod. In de praktijk gaat het hierbij om de bekostiging van het functioneren van de 

lokale media-instelling. Besloten is om dit verzoek eerst in breder verband op gezamenlijk op 

ambtelijk niveau te bespreken. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over lokale media-instelling gemeente 

Doetinchem; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media om Optimaal FM aan te 

wijzen als lokale publieke media-instelling voor de periode van 2015-2020.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 29 oktober 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


