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Onderwerp:  Plan van aanpak Lokale Omroep Stichting (LOS) ten behoeve van verhoging subsidie 

 

Gevraagd besluit: 

 
1. Kennis te nemen van het plan van aanpak van de Lokale Omroep Stichting (LOS) over de 
professionalisering;  

2. het college van burgemeester en wethouders te machtigen tot het aangaan van verplichtingen ten laste van 

de beschikbaar gestelde budgetten. 

 

Publiekssamenvatting 
Van de lokale omroepen wordt verwacht dat zij zich steeds verder professionaliseren. In Den Helder is de 
Lokale Omroep Stichting (LOS) actief. Om de LOS te ondersteunen bij het professionaliseren heeft de 
gemeenteraad bij de begrotingbehandeling in november 2018 besloten om de bijdrage aan de LOS te 
verhogen. Hierbij werd als voorwaarde opgelegd dat de LOS voor 1 maart 2018 een plan van aanpak op moest 
leveren over hoe te professionaliseren. Dit plan van aanpak is door de LOS aangeleverd en wordt nu aan de 
raad voorgelegd. 

 

Inleiding 
Tijdens de behandeling van de begroting op 8 november 2017 is een amendement aangenomen voor een 
verhoging van het budget van de Lokale Omroep Stichting (LOS) om het lokale media aanbod verder te kunnen 
professionaliseren. Als aanvullende voorwaarde voor de verhoging van het budget werd in het amendement 
gesteld dat de LOS voor 1 maart 2018 met een plan van aanpak moest komen en dit met de raad zou 
delen. Middels het raadsvoorstel wordt het plan van aanpak aan de raad verstrekt. Het college stelt hierbij voor 
om de verhoogde bijdrage vast te stellen. De raad wordt gevraagd om met het voorgenomen besluit van het 
college in te stemmen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een lokaal toereikend lokaal media aanbod voor de gemeente Den Helder. 

 

Kader 

Raadsbesluit RB17.0059 

 

Argumenten 
Met het plan van aanpak en de bijgevoegde begroting wordt er vanuit de LOS onderbouwd welke stappen er 
worden ondernomen om tot verdere professionalisering te komen. Tevens wordt duidelijk hoe het (verhoogde) 
budget wordt besteed. Er wordt onder andere geïnvesteerd in professionele leiding, een nieuw hoofd techniek, 
scholing voor (vrijwillige) medewerkers en het instellen van een calamiteitenteam. Ook wordt er geïnvesteerd in 
nieuwe apparatuur. De LOS geeft verder aan zich te richten op commerciële inkomsten en op regionale 
samenwerking. Deze laatste twee zaken zijn specifiek aandachtspunten voor het college omdat: 
 
- De commerciële inkomsten bij de LOS niet groot zijn. Vergeleken met de andere omroepen in de regio 
(Noordkop TV en Schagen FM) zijn er bij de LOS relatief minder commerciële inkomsten. Daarnaast geven de 
NLPO en VNG aan dat lokale omroepen 50% van hun inkomsten uit commerciële opbrengsten moeten halen. 
De LOS zit op een kleine 17%. Hierin is dus nog een ontwikkeling nodig. 
- De regionale samenwerking verloopt, zoals ook in het plan van aanpak van de LOS beschreven, moeizaam. 
Het is zaak dat de omroepen bekijken of verdere stappen in de samenwerking ondernomen kan worden. Ook 
vanuit bestuurlijk oogpunt blijft het college meekijken en wordt er contact onderhouden met de bestuurders uit 
Hollands Kroon en Schagen. Op basis van dit bestuurlijke contact worden, waar mogelijk, aanvullende 
maatregelen genomen richting de lokale omroepen om verdere regionale samenwerking te bewerkstelligen.  
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In het aangenomen amendement werd de LOS verzocht om, naast het plan van aanpak, ook de resultaten van 

een onafhankelijk kijk- en luisteronderzoek met de raad te delen voor 1 maart 2018. De LOS heeft echter 

aangegeven geen financiële middelen te hebben om een onafhankelijk kijk- en luisteronderzoek te laten 

uitvoeren. Op dit moment wordt daarom binnen de gemeentelijke organisatie onderzocht of er vanuit Onderzoek 

& Statistiek een onafhankelijk kijk- en luisteronderzoek kan worden uitgevoerd.  

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel is referendabel. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is bij dit onderwerp niet van toepassing.  

 

Financiële consequenties 

In de dekking is al voorzien bij het vaststellen van de begroting 2018. 

 

Communicatie 

Geen persbericht.  

 

Realisatie 

Na besluitvorming zal het college de uitvoering ter hand nemen. 

 

 

Den Helder, 30 januari 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


