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Gemeenteraad

Beslispunten
1. Kennis nemen van de brief van de fusiepartners Omroep Helmond en DitIsOnzeWijk en de door hen
uitgewerkte scenario's.
2. Vaststellen dat de in de voorgelegde plannen gevraagde financiële ondersteuning door de gemeente,
structureel en incidenteel, een te grote claim legt op gemeentelijke middelen.
3. Vaststellen dat regionaal samenwerken de meeste kans biedt om voldoende draagvlak voor een gezonde
lokale publieke omroep en mediaorganisatie te creëren.
4. Omroep Helmond(OH) en DitIsOnzeWijk(DIOW) de kans bieden samen het komende jaar die noodzakelijke
regionale samenwerking vorm te geven.
5. 2020 daartoe als een overgangsjaar te beschouwen.
6. In 2020 op basis van een nieuw (strategisch)bedrijfsplan van OH/DIOW definitief te beslissen over de
toekomst van de lokale publieke media inclusief de hoogte van de jaarlijkse structurele ondersteuning door de
gemeente.
7. Voor noodzakelijke investeringen in techniek, apparatuur en het aantrekken van een beroepskracht voor
planning, coördinatie en ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie OH/DIOW eenmalig een extra bedrag
van € 75.000,-- ter beschikking te stellen. Deze extra subsidie is meegenomen in de eerste Berap.
8. Dit onder de voorwaarde dat OH en DIOW hun organisaties en activiteiten samenvoegen.
Inleiding
Omroep Helmond (OH) heeft het al jaren moeilijk en slaagt er onvoldoende in om haar ambities te
verwezenlijken. De beschikbare middelen zijn naar eigen zeggen ontoereikend en kwaliteit en continuïteit staan
daardoor onder druk. OH is de door het Commissariaat voor de Media erkende lokale publieke
omroeporganisatie in Helmond en wordt jaarlijks door de gemeente gesubsidieerd (2019 € 73.380,-- ). Eind dit
jaar loopt de licentie van Omroep Helmond af en moet een nieuwe licentie worden aangevraagd. De afgelopen
jaren heeft OH in bestuurlijke gesprekken meerdere keren aangegeven meer geld nodig te hebben om op een
acceptabel niveau te kunnen blijven acteren.
DitIsOnzeWijk (DIOW) is een burgerinitiatief en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een online platform waarop
nieuws en ontwikkelingen op wijk- en buurtniveau worden verzameld, gedeeld en geraadpleegd. DIOW ontvangt
geen gemeentelijke subsidie. Ook voor DIOW is er noodzaak de organisatie te professionaliseren om continuïteit
te kunnen waarborgen.
Op verzoek van het vorige college hebben OH en DIOW een bedrijfsplan ontwikkeld om te fuseren. Hiervoor is
begin 2018 een bedrag van € 25.250 beschikbaar gesteld, waarmee onder meer externe expertise is
ingewonnen. Samen willen OH en DIOW één lokale publieke omroep- en mediaorganisatie vormen. OH en DIOW
zijn complementair en versterken elkaar. De plannen zijn besproken in de opiniecommissie van uw raad op 2 april
jongstleden.
Na de bespreking in de opiniecommissie heeft het college nader overleg gehad met de voorzitters van OH en
DIOW. Doel daarvan was om tot een voorstel te komen dat de ruimte biedt aan OH en DIOW om de
noodzakelijke ontwikkeling samen vorm te geven binnen de financiële mogelijkheden. In dat overleg is
geconcludeerd dat er ruimte is om zowel binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven als binnen de Peel
samenwerkingspartners te zoeken.
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Met de voorzitters van OH en DIOW is afgesproken dat:
 OH en DIOW regionale samenwerking gaan zoeken.
 2020 een overgangsjaar wordt waarin duidelijk zal worden in welke mate OH en DIOW erin slagen het
draagvlak voor hun activiteiten en ambities te vergroten.
 De gemeente in 2020 aan de hand van een bedrijfsplan beslist over de toekomst van de lokale publieke
omroep en mediaorganisatie en de daarvoor jaarlijks beschikbaar te stellen subsidie.
 Het college de gemeenteraad zal voorstellen in 2020 een eenmalige subsidie aan OH / DIOW te
verstrekken voor achterstallige investeringen in techniek, apparatuur en organisatie. Deze investeringen
worden beoordeeld in het licht van de noodzakelijkheid in relatie tot regionale samenwerking.
 De gemeente Helmond inhoudelijke ondersteuning biedt aan OH / DIOW bij het vormgeven van regionale
samenwerking.
Beoogd effect
 Lokale publieke omroep en mediaorganisatie voor Helmond blijft behouden.
 De kwaliteit van lokale radio en TV via de kabel verbetert de komende jaren.
 Lokale publieke media zijn met veel lokaal nieuws en informatie aanwezig op internet en social media.
 Er wordt een basis gelegd onder een gezonde bedrijfsvoering.
 De organisatie biedt vrijwilligers mogelijkheden om zich binnen de mediaorganisatie te ontplooien.
 Er ontstaan mogelijkheden voor samenwerking met onderwijs en het bieden van stageplaatsen.
Argumenten
2.1 Vaststellen dat de in de voorgelegde plannen gevraagde financiële ondersteuning door de gemeente,
structureel en incidenteel, een te grote claim legt op gemeentelijke middelen.
De gemeente verstrekt aan OH jaarlijks een subsidie van ongeveer € 75.000,-- . Een bijdrage die is opgebouwd
uit twee bronnen:
1. een bedrag gebaseerd op de in het gemeentefonds opgenomen middelen voor de Lokale Omroep. Per
huishouden wordt een bedrag beschikbaar gesteld, in 2019 is dat € 1,29 per huishouden.
2. een bedrag van € 20.000 wat aanvankelijk aan OH beschikbaar werd gesteld als betaling voor diensten in de
vorm van programma’s gericht op gemeentelijke informatie maar in de praktijk al jaren een structureel
bestanddeel is geworden van de jaarlijkse subsidie.
Deze jaarlijkse subsidie is opgenomen in de meerjarenbegroting.
De structurele subsidiebedragen die de fusiecombinatie OH/DIOW in het bedrijfsplan vraagt liggen twee tot drie
keer hoger (€ 225.000 respectievelijk € 150.000), met daar bovenop nog een eenmalige bijdrage van € 150.000.
Ook voor ‘scenario c’ wordt een fors hoger bedrag gevraagd, namelijk structureel € 100.000 per jaar en eenmalig
€ 50.000. Daarvoor is in de huidige begroting geen ruimte beschikbaar.
Subsidiebedragen die twee tot drie keer hoger zijn dan de huidige subsidie aan OH (ca. € 75.000) zijn niet
realistisch gezien het bereik van de omroep. Bovendien doet het te weinig recht aan ontwikkelingen die zichtbaar
zijn in het moderne medialandschap. Ook nationale en regionale omroepen moeten tegenwoordig met minder
inkomsten hun werk uitvoeren. Dat lukt hen onder andere door gebruik te maken van nieuwe technologische
middelen.
De huidige structurele financiële bijdrage van de gemeente Helmond aan de omroep is overigens in relatie tot
andere gemeenten meer dan gemiddeld. Dit blijkt uit een onderzoek (bron VNG) over 2017 onder 144
gemeenten. Daarbij is gekeken naar het bedrag per huishouden wat gemeenten uitgeven aan de lokale omroep.
Het gemiddelde bedrag per huishouden in deze benchmark is € 1,56. Voor Helmond is dit €1,78. Helmond was
niet opgenomen in deze benchmark maar zou met €1,78 op de 25e plaats komen. Een jaarlijkse subsidie van
€ 225.000,- zou betekenen dat de bijdrage per huishouden komt op € 5,62 waarmee we in het
benchmarkonderzoek komen op plaats 2; een subsidie van € 150.000,- leidt tot € 3,74 en een 6e plaats in de
benchmark. € 100.000,- betekent € 2,49 per huishouden en een 16e plaats in de benchmark onder 144
gemeenten. Het is een toename van € 0,71per huishouden wat een stijging betekent van bijna 40%.
3.1 Vaststellen dat regionaal samenwerken de meeste kans biedt om voldoende draagvlak voor een
gezonde lokale publieke omroep en mediaorganisatie te creëren.
Landelijk wordt gestreefd naar terugdringing van het aantal lokale omroepen. Achterliggende gedachte is dat de
publieke lokale mediadichtheid in Nederland te groot en te kostbaar is. Zo’n 75% van de lokale omroepen leidt
een noodlijdend bestaan. Er is gebrek aan geld, de kwaliteit blijft achter en kijk- en luistercijfers lopen terug.
Beleid is om naast de nationale publieke omroepen te streven naar een publieke omroep per provincie en het
huidige aantal van zo’n 260 lokale omroepen terug te brengen tot 60-80 regionaal opererende omroepen. Het
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delen van faciliteiten, organisatie en content geeft besparingen en kosten kunnen worden gedeeld door de
samenwerkende gemeenten.
4.1 OH en DIOW de kans bieden samen het komende jaar die noodzakelijke regionale samenwerking
vorm te geven.
OH en DIOW hebben het afgelopen jaar met veel energie gewerkt aan het fusieproces. Op operationeel niveau
zien we samenwerking ontstaan. In het overbruggingsjaar 2020 kan een basis worden gelegd voor de verdere
doorontwikkeling van OH/DIOW binnen regionale samenwerking. Daarmee blijft de huidige energie en inzet van
het fusiebestuur en de vrijwilligers behouden en blijven de activiteiten en programmering het komende jaar op
minimaal het huidige niveau. Regionale samenwerking biedt ook aan medewerkers een groter bereik, een
grotere diversiteit aan programma's en meer kansen voor ontplooiing en ontwikkeling van vaardigheden en
talenten. Door de samenwerking en het schaalvoordeel ontstaan meer mogelijkheden voor samenwerking met
het onderwijs en voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen.
6.1 In 2020 op basis van een plan van OH / DIOW definitief te beslissen over de toekomst van de lokale
publieke media inclusief de hoogte van de jaarlijkse structurele ondersteuning door de gemeente.
In het overgangsjaar wordt duidelijk hoe aan regionale samenwerking vorm wordt gegeven en wat dat betekent
voor de lokale publieke omroep en mediaorganisatie. Aan OH/DIOW wordt gevraagd om medio 2020 een plan
voor de verdere toekomst voor te leggen.

7.1 Voor noodzakelijke investeringen in techniek, apparatuur en het aantrekken van een beroepskracht
voor planning, coördinatie en ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie OH/DIOW éénmalig in 2020
een extra bedrag van € 75.000,-- ter beschikking te stellen.
De afgelopen jaren heeft OH door financiële malaise onvoldoende geïnvesteerd in techniek en apparatuur.
Deze eenmalige bijdrage stelt OH/DIOW in staat noodzakelijke investeringen te doen. Om continuïteit en
kwaliteit te kunnen bieden is het ook nodig taken op gebied van planning en coördinatie van vrijwilligers te
beleggen bij een beroepskracht. Daarvan zal een kwaliteitsimpuls uitgaan op het functioneren van de
vrijwilligersorganisatie.
Kanttekeningen
1. Met dit besluit is de toekomst van de lokale omroep voorlopig verzekerd. Het moet nog blijken of de
verwachtingen van de regionale samenwerking uitkomen.
Met dit besluit wordt in ieder geval aan OH en DIOW een perspectief geboden. Het vergroten van het draagvlak is
noodzakelijk om een kwalitatief en concurrerend aanbod te kunnen bieden. Helmond is hierin geen uitzondering.
Zowel in de Peel als in het stedelijk gebied Eindhoven lijken er nu serieuze mogelijkheden voor samenwerking.

2. Belang van kijkers en luisteraars
Er is een flink aantal Helmonders die naar OH kijkt en/of luistert. Door een overbruggingsjaar waarin regionale
samenwerking wordt gesmeed is dit belang voorlopig veilig gesteld. Wanneer het onderhavige voorstel wordt
overgenomen, heeft Omroep Helmond toegezegd de verlenging van haar licentie, die verloopt op 10 januari 2020
aan te zullen vragen bij het Commissariaat voor de Media.
3. Regionalisering gaat ten koste van het eigen profiel Helmondse identiteit
Binnen de regionale samenwerking kunnen faciliteiten en programma’s worden gedeeld. Het is mogelijk om
binnen het zendbereik van de gemeente Helmond uit te zenden onder de eigen naam. In gezamenlijke
nieuwsuitzendingen kunnen items worden opgenomen specifiek gericht op Helmond. Ook kan gewerkt worden
met een eigen Helmondse studio / locatie waar Helmondse vrijwilligers actief zijn. Specifiek op Helmond
gemaakte programma’s kunnen ook alleen op het zendbereik van Helmond worden gedistribueerd. Hierover zijn
afspraken te maken met de samenwerkingspartners.
Financiën
1. Voor 2020 blijft de structurele jaarlijkse subsidie aan OH van ca. € 75.000,- op het huidige niveau. Dit is
opgenomen in de begroting meerjarenperspectief, programma 5.
2. De éénmalige subsidie van € 75.000,- aan OH / DIOW is meegenomen in de eerste Berap 2019.
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Vervolg
1. Aanvraag nieuw licentie bij Commissariaat voor de Media voor 11 juli.
2. regelmatig overleg, bestuurlijk en ambtelijk met OH/DIOW over voortgang en ontwikkeling.
3. Vormgeven regionale samenwerking van de nieuwe mediaorganisatie Omroep Helmond / DitIsOnzeWijk
voor zomer 2020.
4. OH / DIOW komt met een nieuw bedrijfsplan voor de toekomst met regionale samenwerking, incl. inzicht
in de financiële consequenties voor de gemeente, voor de zomer 2020 ter vaststelling in de Raad.
Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

de secretaris
mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlagen:
1. Achtergrond bij het advies bedrijfsplan fusie Omroep Helmond – DitIsOnzeWijk
2. Presentatie Opiniecommissie inwoners 2 april 2019
3. Aanbiedingsbrief bedrijfsplan Omroep Helmond – DitIsOnzeWijk
4. Bedrijfsplan Omroep Helmond – DitIsOnzeWijk
5. Variant C Omroep Helmond – DitIsOnzeWijk
6. Raadsinformatiebrief 111-2018
7. Raadsinformatiebrief 48-2018
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De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2019;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van de fusiepartners Omroep Helmond en DitIsOnzeWijk en de door hen
uitgewerkte scenario's.
2. Vast te stellen dat de in de voorgelegde plannen gevraagde financiële ondersteuning door de gemeente,
structureel en incidenteel, een te grote claim legt op gemeentelijke middelen.
3. Vast te stellen dat regionaal samenwerken de meeste kans biedt om voldoende draagvlak voor een
gezonde lokale publieke omroep en mediaorganisatie te creëren.
4. Omroep Helmond(OH) en DitIsOnzeWijk(DIOW) de kans te bieden samen het komende jaar die
noodzakelijke regionale samenwerking vorm te geven.
5. 2020 daartoe als een overgangsjaar te beschouwen.
6. In 2020 op basis van een nieuw (strategisch)bedrijfsplan van OH/DIOW definitief te beslissen over de
toekomst van de lokale publieke media inclusief de hoogte van de jaarlijkse structurele ondersteuning
door de gemeente.
7. Voor noodzakelijke investeringen in techniek, apparatuur en het aantrekken van een beroepskracht voor
planning, coördinatie en ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie OH/DIOW eenmalig een extra
bedrag van € 75.000,-- ter beschikking te stellen. Deze extra subsidie is meegenomen in de eerste Berap.
8. Dit onder de voorwaarde dat OH en DIOW hun organisaties en activiteiten samenvoegen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 21 mei 2019
De raad voornoemd,
de voorzitter,
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