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portefeuillehouder Jan Brink 

informant Tuinman, Anton (2460) 

medeopstellers  

afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 

bijlagen Voorstel: Beslisnota Evaluatie RTVZoo 
Bijlage: 1. Externe evaluatieonderzoek RTVZOo 
Bijlage: 2. Addendum evaluatieonderzoek 
 

  

Voorgesteld besluit raad 

   

1. Kennis te nemen van de externe evaluatie van de lokale omroep RTV  Zwolle FM 
(voorheen RTVZOo). 

2. Het commissariaat van de media te verzoeken om te onderzoeken of en in 
hoeverre RTV Zwolle FM  voldoet aan de eisen die in de Mediawet worden gesteld 

   

1.   
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Openbaar 

 

Onderwerp Evaluatie RTVZoo 

Versienummer 1 

  

Portefeuillehouder J.E. Brink 

Informant Anton Tuinman 

Afdeling OWS / Cultuur 

Telefoon (038) 498 2460 

Email AB.Tuinman@zwolle.nl 

 

Bijlagen 1 externe evaluatieonderzoek RTVZOo 

2 addendum evaluatieonderzoek 

 

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 

1 Kennis te nemen van de externe evaluatie van de lokale omroep RTV  Zwolle FM (voorheen 

RTVZOo).  

2 Het commissariaat van de media te verzoeken om te onderzoeken of en in hoeverre RTV Zwolle 

FM  voldoet aan de eisen die in de Mediawet worden gesteld  
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Toelichting op het voorstel 

 

Inleiding 

In maart 2015 heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken voor RTVZOo als lokale publieke 

media-instelling in Zwolle voor de licentieperiode 2015- 2020. Overeenkomstig deze voorkeur is aan 

RTVZOo door Het Commissariaat voor de Media een licentie verstrekt voor de periode van 5 jaar. De 

gemeente stelt jaarlijks een bijdrage beschikbaar, maar Het Commissariaat verstrekt de licentie. 

Wethouder Cultuur en Media heeft aan de gemeenteraad de toezegging gedaan dat halverwege de 

licentieperiode zal worden geëvalueerd of de beleidsdoelstellingen worden behaald en de afspraken 

met de omroepinstelling worden gerealiseerd. Het college heeft met de raad afgesproken dat RTVZOo 

in het najaar van 2017 een zelfevaluatie zou houden en dat de uitkomsten met de raad zouden worden 

gedeeld.  

 

RTVZOo heeft ons de afgelopen periode geïnformeerd over de ontwikkelingen en veranderingen 

binnen de omroeporganisatie. Op basis van deze gesprekken werd er een kwalitatief goed 

zelfevaluatierapport verwacht, conform de opdracht van de gemeenteraad.  

 

Op donderdag 12 oktober heeft de gemeente de zelfevaluatie ontvangen en heeft het bestuur van 

RTVZOo een toelichting op de huidige situatie gegeven. We kwamen tot de conclusie dat deze 

zelfevaluatie niet voldeed aan onze verwachtingen en behoefte en de opdracht van de raad. U heeft 

hierover d.d. 30 oktober 2017  een informatienota ontvangen. In afstemming met de omroep hebben 

wij vervolgens aan een extern onafhankelijk (Zwols) onderzoeksbureau de opdracht gegeven een 

evaluatie uit te voeren op basis van het ingediende beleidsplan 'Zwolle verdient een professionele 

omroep! RTVZOo'. Deze evaluatie richtte zich op de vraag of en in hoeverre dit beleidsplan is 

gerealiseerd en/of welke stappen worden genomen om de doelstellingen van dit beleidsplan te 

realiseren. Uit het externe evaluatie blijkt dat RTVZOo niet voldoet aan het beleidsplan ‘Zwolle verdient 

een professionele omroep!RTVZOo’.  

Daarnaast heeft bij RTVZOo een reorganisatie plaatsgevonden met o.a. een naamswijziging tot 

gevolg; RTV Zwolle FM (in het vervolg wordt ook deze naam gehanteerd). Het is de gemeente bekend 

dat de nieuwe organisatie nog niet beschikt over een Programmabeleidsbepalende Orgaan (PBO).  

Beoogd effect 

De gemeenteraad van Zwolle informeren over de uitkomsten van de externe evaluatie over RTV Zwolle 

FM. Tevens Het Commissariaat voor de Media te verzoeken om bij RTV Zwolle FM te toetsen in 

hoeverre RTV Zwolle FM voldoet aan de eisen in de Mediawet. 

 
  

file://///test.intern/Data/GezamenlijkY/Gemeente/Div/Handleidingen_WO/formats%20college-raad/html/Beslisnota%20voor%20college%20en%20raad%20handleiding.htm
file://///test.intern/Data/GezamenlijkY/Gemeente/Div/Handleidingen_WO/formats%20college-raad/html/Beslisnota%20voor%20college%20en%20raad%20handleiding.htm
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Argumenten 

1.1 De externe evaluatie laat zien dat RTV Zwolle niet voldoet aan het beleidsplan “Zwolle verdient 

een professionele omroep”. 

Het externe evaluatierapport geeft inzicht in de huidige situatie van RTV Zwolle FM. Hieruit valt 

te concluderen dat RTV Zwolle FM niet voldoet aan het, ten tijde van de licentieaanvraag 

ingediende, beleidsplan 'Zwolle verdient een professionele omroep! RTVZOo'. De doelstellingen 

uit het beleidsplan zijn ruim omschreven. Op basis van de exploitatie onderbouwing en de 

bestuurlijke en ambtelijke gesprekken werd duidelijkheid verkregen over de in te zetten koers. 

Het is echter bij ambitieuze plannen gebleven en de (oude) organisatie ging niet mee in de 

ambities van het bestuur. Het betreft met name de onderwerpen Samenwerking, 

Doelgroepenbeleid en Relaties met lokale en regionale partijen.  

Samenwerken: ‘Contacten liepen oa. via het oude bestuur en dient opnieuw te worden 

opgebouwd ‘. 

Doelgroepenbeleid: ’Men wilde het beleid afstemmen op jongeren, uit het onderzoek blijkt dat 

dit (nog) niet gelukt is’.  

Relaties met lokale en regionale partijen: ‘Voor veel organisaties blijkt RTV Zwolle FM 

nagenoeg onzichtbaar’.  

 

1.2 De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de beperkingen tot 

het (snel) door ontwikkelen tot een professionele organisatie van RTV Zwolle FM.  

Sinds de zomer van 2017 heeft RTV Zoo een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur wil snel grote 

stappen maken, echter het onderzoeksbureau geeft daarover het volgende aan: ‘Het ontbreken 

van continuïteit en stabiliteit,  ervaren radio- en tv makers worden gemist, nieuwe plannen zijn 

er wel maar nog niet geconcretiseerd in beleidsplannen en ‘de erfenis is een organisatie die 

draait op vrijwilligers waarvan een groot deel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit maakt het 

snel doorvoeren van veranderingen tot iets lastigs’. De conclusie kan getrokken worden dat het 

nog even zal duren voordat de nieuwe organisatie haar ambities gaat halen.  

  

2.1 Onduidelijk is of RTV Zwolle voldoet aan de eisen die in de Mediawet worden gesteld 

Het Commissariaat geeft een licentie af voor de periode van 5 jaar Deze licentie is verstrekt 

voor de periode 2015-2020. Het niet voldoen aan het ingediende beleidsplan is voor het 

Commissariaat voor de Media geen reden om de licentie voorwaarden te toetsen. RTV Zwolle 

FM heeft recent echter een bestuurswissel gekend en is nagenoeg op nieuw begonnen. De 

belangrijkste eis uit de Mediawet is om als publieke omroeporganisatie te beschikken over een 

Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). Het is de gemeente bekend dat RTV Zwolle FM 

deze (nog) niet heeft.  

 

 

2.2 We vinden het belangrijk dat de lokale omroep die wij als gemeente hebben voorgedragen voor 

de uitzendlicentie voldoet aan de eisen die in de Mediawet worden gesteld.  

Het Commissariaat geeft een licentie af voor de periode van 5 jaar en alleen op basis van een 

concreet verzoek van de gemeente is het Commissariaat bereid om een onderzoek te doen 

naar het voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Mediawet. De belangrijkste eis is het bestaan 

en functioneren van een PBO. Omdat wij van mening zijn dat een omroeporganisatie moet 

voldoen aan de Mediawet is het voorstel om een verzoek te doen aan het Commissariaat voor 

de Media. 
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Risico’s 

Bij het uiteindelijk niet voldoen aan de licentievoorwaarden kan de uitzendlicentie worden ingetrokken.  

Daarmee zal ook de bijdrage van de gemeente worden stopgezet. Dit kan de omroep financieel niet 

opvangen. Dit zal dan waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de omroep ophoudt te bestaan.  

 

Financiën 

N.v.t.  

Communicatie 

De afgelopen periode is zowel ambtelijk als bestuurlijk met het bestuur van de omroep intensief overleg 

gevoerd over de ontstane situatie. De uitkomsten van het externe onderzoek zijn besproken met het 

bestuur van RTV Zwolle FM. Het bestuur is er zich van bewust dat de organisatie aan de eisen van de 

Mediawet dient te voldoen. RTV Zwolle FM is op de hoogte van het verzoek van de gemeente aan het 

Commissariaat voor de media. Ze willen graag aan de mediawet (gaan) voldoen. De eerste prioriteit is 

de interne (re)organisatie geweest onder het motto ‘Vrijwillig maar niet vrijblijvend’ daarna heeft men de 

intensieve samenwerking met hogeschool Windesheim opgezocht. RTV Zwolle FM geeft aan dat het 

nu tijd wordt om aan de licentieverplichtingen te voldoen.    

Na de reorganisatie bij RTV Zwolle FM, heeft de gemeente aan het nieuwe bestuur gevraagd om de 

samenwerking met RTV Focus aan te gaan.   

Vervolg 

Aan Het Commissariaat voor de Media wordt gevraagd te toetsen in hoeverre RTV Zwolle FM voldoet 

aan de eisen die in de Mediawet worden gesteld waaronder het aanwezig zijn en functioneren van een 

PBO. Op basis van deze uitkomsten zullen we in overleg gaan met RTV Zwolle FM.  

Mocht het RTV Zwolle FM niet lukken om aan de gestelde eisen van de Mediawet te voldoen dan zal 

de gemeente in overleg gaan met Het Commissariaat voor de Media over de uitzendlicentie.   

 

Openbaarheid 

Dit voorstel is openbaar.  

 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

 

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester 

 

 

 

 

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris 

 

 


