
 

 
 
 

 Aan de leden van de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief  24   

 

Helmond, 4 maart 2020 Zaaknummer: 50183875 

Onderwerp:  Voortgang overgangsjaar OH-DIOW   

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In het voorjaar 2019 heeft uw raad gesproken over de toekomst van de lokale publieke media in Helmond.   
Belangrijke conclusie was dat er binnen het huidige medialandschap nog steeds behoefte bestaat aan een 
lokale publieke mediaorganisatie. U heeft toen besloten om Omroep Helmond (OH) en Dit Is Onze Wijk 
(DIOW) een overgangsjaar te gunnen om hun plannen voor een gezamenlijke toekomst verder vorm te 
geven. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de huidige stand van zaken. 
 
Ingehaald door de ontwikkelingen 
Nog voordat wij  de voorbereide raadsinformatiebrief aan u konden verzenden werden wij gisteren (dinsdag 
3 maart) geconfronteerd met een nieuwe ontwikkeling, namelijk het terugtreden van het bestuur van OH. 
Reden hiervoor is een verschil van inzicht tussen de besturen van OH en DIOW over de (financiële) 
toekomst van de lokale publieke omroeporganisatie. Hoewel wij wisten van de discussie binnen de besturen, 
heeft dit besluit ons verrast. Het bestuur van DIOW neemt voorlopig de taken van het bestuur van OH over. 
Na contact met dit interim-bestuur hebben wij er nog steeds vertrouwen in dat de fusieorganisatie dit 
voorjaar een bedrijfsplan voor de periode vanaf 2021 aan de gemeente voorlegt. Over dit plan zullen wij ons 
als college buigen, om het vervolgens met uw raad te bespreken.  
 
Hieronder geven wij een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar.  
  
Regelmatig overleg gemeente en OH-DIOW 
Sinds het raadsbesluit van 21 mei 2019  hebben wij regelmatig overleg met OH-DIOW. Doel van het overleg 
is om OH-DIOW te ondersteunen bij het maken van hun toekomstplannen en samen op te trekken om één 
lokale publieke mediaorganisatie te realiseren. 
 
OH-DIOW heeft intern en extern gesprekken gevoerd over de toekomst van de lokale omroep in Helmond. 
Er is gesproken met diverse deskundigen, andere lokale omroepen en mogelijke partners in de regio. De 
daarbij opgedane kennis en inzichten worden benut om de nieuwe lokale mediaorganisatie vorm te geven. 
  
Samenwerking OH-DIOW 
Hoewel nog twee afzonderlijke stichtingen, zijn in de praktijk de organisaties van OH en DIOW vrijwel geheel 
in elkaar geschoven. De vrijwilligers werken met elkaar samen en de besturen vergaderen gezamenlijk. Er 
wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter die leiding gaat geven aan het samenwerkingsproces.  
  
Huisvesting 
Om de samenwerking tussen Omroep Helmond en Dit Is Onze Wijk te versterken is gezocht naar passende 
huisvesting. Binnenkort zal de gehele organisatie OH-DIOW worden gehuisvest in het LEV-gebouw aan de 
Penningsstraat. 
 



 

 

Organisatievisie 
Om de kwaliteit te verbeteren krijgt de redactie een centrale plaats. Dit bevordert de samenhang tussen de 
verschillende onderdelen van de omroep, en tussen communicatie via de meer traditionele en sociale media. 
In onderstaande figuur ziet u de schets voor de toekomstige organisatie. 
  
Fig.1. Ontwikkelingsmodel  OH-DIOW 
 

  
  
Aanstelling eindredacteur 
Sinds 1 januari 2020 is een beroepskracht als eindredacteur aangesteld. Dit is mede mogelijk door de 
éénmalige subsidie die uw raad vorig jaar ter beschikking heeft gesteld. 
  
Prioriteiten in de ontwikkeling 
OH-DIOW heeft gekozen voor de volgende prioriteiten: 
 
1.     Instellen van een centrale redactie. 
2.     Versterken van het internetplatform voor het meteen brengen van nieuws, livestreams, etc. 
3.     TV is vooral bedoeld voor achtergronditems, verslaan van evenementen en een wekelijks 

nieuwsoverzicht. 
4.     Het perspectief voor radio wordt nog overwogen. Daarbij wordt onder andere gedacht aan overgang naar 

podcast en mogelijk een regionale radio in samenwerking met Studio 040. 
 

Regionale samenwerking 
Regionale samenwerking moet verder worden ontwikkeld. Uit oriënterende gesprekken blijkt dat OH-DIOW 
op dit moment onvoldoende te bieden heeft. OH-DIOW richt zich daarom eerst op het ontwikkelen en 
verbeteren van de eigen samenwerking. Daarna kunnen stappen worden gezet naar regionale 
samenwerking.  
  
Licentie lokale publieke omroep 
Het Commissariaat voor de Media heeft Omroep Helmond opnieuw voor een periode van vijf jaar 
aangewezen als lokale publieke mediaorganisatie. Bij het fuseren met andere partijen vervalt mogelijk deze 
licentie, die vervolgens door de nieuwe mediaorganisatie opnieuw moet worden aangevraagd. Bij het kiezen 
van een definitieve samenwerkingsvorm met DIOW en in een later stadium mogelijk met andere regionale 
partijen worden de consequenties nader overwogen. 
 



 

 

Vervolg  
De discussie over de noodzaak van een substantiële, structurele verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke 
bijdrage is nog niet afgerond. Het strategisch bedrijfsplan dat aan uw raad zal worden voorgelegd, zal hier 
meer inzicht in verschaffen. 
 
Wij verwachten u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                   H.J. de Ruiter 
de burgemeester                                                           de secretaris 
 

    
 
 
 


