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Inleiding 
Eind 2021 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Omroep BO (21 september 
2021). In deze brief informeren wij u over de resultaten van de tussenevaluatie 

(september 2022) en de actuele landelijke ontwikkelingen bij de lokale omroep. 

 

Financiering Omroep BO 
Op 8 september 2021 is in een bestuurlijk overleg besloten om in te stemmen met de 
financiering door de gemeenten met het een bijdrage van EUR 3,28 per huishouden voor 
Omroep BO voor 2021 tot en met 2024.  
 

De gemeenten hebben voorwaarden gesteld voor deze financiering aan omroep BO. Een 
van de voorwaarden is dat Omroep BO meewerkt aan de tussenevaluatie in september 

2022 en een eindevaluatie in juni 2023.  
 
Deze evaluaties hebben betrekking op de financiën (de meerjarenbegroting) en de inhoud 
(het meerjarenbeleidsplan). Hiernaast vormt het bereik per gemeente een belangrijk 
onderdeel van de evaluaties.  

 
 

Opzet tussentijdse evaluatie 2022 
 
In september 2022 heeft de tussenevaluatie plaatsgevonden.  
 

De tussenevaluatie richt zich op de periode 2021 tot en met september 2022 en geeft 
inzicht in de stand van zaken (peildatum september 2022). De tussenevaluatie is 
informatief bedoeld voor de gemeente. De evaluatie geeft inzicht in de stand van zaken. 
De tussenevaluatie is niet bedoeld voor besluitvorming door gemeenten ten aanzien van 
de financiering van omroep BO.  

Op basis van de tussenevaluatie worden portefeuillehouders, college van B&W en 

gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken over de effectiviteit van de inzet 
van de extra middelen. De uitkomsten zijn openbaar. 
 
Er is gekozen voor een tussenevaluatie met een relatief beperkte opzet. Hiervoor is 
gekozen, omdat: 
Omroep BO pas relatief kort zelfstandig bezig is om te voldoen aan de eisen voor een 
streekomroep, daarom hechten we meer waarde aan een goede eindevaluatie in 2023.  
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De verantwoording van de subsidie 2021 al veel inzicht geeft in de voortgang van het 
meerjarenbeleidsplan. Deze gegevens geven geen aanleiding om uitgebreid onderzoek te 

doen.  
We uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen in de ontwikkeling van de 
organisatie van Omroep BO en het bestuur van Omroep BO.  

 
De tussenevaluatie is vooral gedaan op basis van informatie, aangedragen door omroep 
BO zelf. We zijn daarbij uitgegaan van een zelfreflectie van omroep BO. Hiermee hebben 
wij het bestuur gevraagd om kritisch te kijken naar de ontwikkeling van hun eigen 
organisatie. 
 
Omroep BO heeft de volgende stukken aangeleverd als input voor de tussentijdse 

evaluatie: 
Bijlage A -   Bestuursverslag tussentijdse evaluatie  
Bijlage B1 - Meerjarenraming 
Bijlage B2 - Tussentijds financieel verslag 
Bijlage B3 - Balans winst en verliesrekening 
Bijlage B4 - Liquiditeitspositie 

 

Daarnaast zijn interviews gehouden met: 
De heer A. Zandbergen, hoofdredacteur 
De heer Compier, penningmeester 
De heer Vente, voorzitter 
Een aantal medewerkers van team Communicatie van HLTsamen (Hillegom, Lisse, 
Teylingen) 

Een aantal medewerkers van team Communicatie Noordwijk 

 
 

Conclusie tussentijdse evaluatie 2022 
Op basis van de hiervoor genoemde verslagen, financiële rapportage en interviews is een 
conclusie geformuleerd van de tussenevaluatie.  

 
De conclusie is dat het proces naar een zelfstandige streekomroep goed verloopt, nadat 
de samenwerking met RTV Katwijk niet is doorgegaan. Positief te benoemen zijn de 
ontwikkelingsslagen die worden gemaakt op redactioneel niveau, het enthousiasme van 

alle betrokkenen van BO en dat de omroep eigentijds te werk gaat. Daarnaast zijn er 
uitdagingen op het gebied van de inkomsten die BO wil gaan genereren. 

 
De omroep heeft meerdere doelen die in het meerjarenbeleidsplan staan verwoord, 
waaronder het versterken van de organisatie, het vergroten van het bereik, betere 
huisvesting, het vergroten van de (commerciële) slagkracht en een solide meerjaren-
exploitatie. De hamvraag luidt hoe BO de kwaliteit van de redactionele producties kan 
verbeteren en deze kan borgen voor de toekomst. Deze hamvraag heeft de omroep 
besproken met RTV West en de NOS, waar ze al mee samenwerkt. Om de redactie te 

versterken en om deze kwaliteit te borgen is budget nodig en samenwerking met andere 
partners. Om een beter beeld te krijgen van het werkelijke bereik van de omroep, zou 
een kijk- en luisteronderzoek moeten worden gehouden. 
 
De volledige conclusie leest u in bijgesloten memo ‘Concluderende memo tussentijdse 
evaluatie lokale omroep’. 
 

 

Vooruitblik eindevaluatie 2023 
De opzet voor de eindevaluatie 2023 zal gelijk zijn aan de tussenevaluatie. De 
eindevaluatie vindt  plaats in juni 2023. Als de eindevaluatie niet positief is, behouden de 
gemeenten zich het recht voor om met de financiering van de streekomroep te stoppen. 
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Landelijke ontwikkelingen 
 
Sterke en onafhankelijke lokale publieke omroepen 
Momenteel zijn lokale publieke omroepen afhankelijk van financiering van hun gemeente. 
Journalisten mogen zich niet geremd voelen omdat de financiering van hun omroep via de 
gemeente loopt waar ze over schrijven. Daarom is Staatssecretaris Uslu (Cultuur en 
Media) in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting 
Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) over een nieuwe financieringssystematiek 

van lokale omroepen. Dit moet leiden tot het versterken van de kwaliteit en de 
onafhankelijkheid van de lokale omroepen. 
Er is een werkgroep opgesteld die ervoor moet zorgen dat er een nieuwe Mediawet komt 
die in 2025 wordt ingevoerd, waar het begrip streekomroep in terugkomt. Het aantal 
streekomroepen zal hierbij worden teruggedrongen van 200-250 omroepen tot ongeveer 
60-80 streekomroepen. Het is de bedoeling dat voor deze overgebleven omroepen het 

NLPO-keurmerk gaat gelden, en dat hier dan ook een basisfinanciering tegenover staat.  
 

In de tussenliggende periode heeft het Kabinet budget beschikbaar gesteld om volgend 
jaar pilots te gaan doen via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daar heeft 
Omroep BO zich voor aangemeld. Begin december 2022 werd bekend dat Omroep BO is 
aangewezen als een van de pilotorganisaties hiervoor. Deze 46 omroepen gaan aan de 
slag met professionalisering. Hiervoor ontvangen zij 250.000 euro. De subsidieregeling 

stond open voor alle lokale publieke media-instellingen in Nederland. De subsidie creëert 
kansen voor lokale publieke media-instellingen om zich (verder) te professionaliseren, 
zowel journalistiek-inhoudelijk als op organisatorisch vlak. 
 
Onderzoek Commissariaat voor de Media naar interesse gemeentenieuws 
Het Commissariaat voor de Media heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar interesse 
in gemeentenieuws en gebruik en waardering van alle informatiebronnen, die lokaal 

nieuws en informatie ontsluiten.  De resultaten van dit onderzoek kunt u nalezen op de 
website van het Commissariaat onder het kopje Actueel. 
 
In 2023 informeren wij u over de resultaten van de eindevaluatie. 
 

 

 

 
 

Bijlage: Concluderende memo tussentijdse evaluatie lokale omroep 

 



  

 

Memo 
tussenevaluatie Omroeporganisatie 
Bollenstreek Omroep 
Aan : Portefeuillehouders Lokale Omroep BO 

Kopie aan : 

Behandeld door : Natascha Van der Wal-Caspers (gemeente Noordwijk) en Ard Koopman (werkorganisatie 

HLTsamen) 

Datum : 26 oktober 2022 

Zaaknummer : 251961 

1. Aanleiding 
Op 8 september 2021 is in een bestuurlijk overleg besloten om in te stemmen met de financiering 

door de gemeenten met het een bijdrage van EUR 3,28 per huishouden voor Omroep BO voor 2021 

tot en met 2024. De gemeenten hebben voorwaarden gesteld voor deze financiering aan omroep BO.  

 

Een van de voorwaarden is dat Omroep BO meewerkt aan de tussenevaluatie in september 2022 en 

een eindevaluatie in juni 2023.  

 Deze evaluaties hebben betrekking op: de financiën (de meerjarenbegroting), de inhoud (het 

meerjarenbeleidsplan). Ook het bereik per gemeente zal een belangrijk onderdeel vormen 

van de evaluaties.  

 Als de eindevaluatie niet positief is op deze onderdelen, houden de gemeenten zich het recht 

voor om met de streekomroep te stoppen. 

 
2. Opzet tussenevaluatie  

In de memo van 13 juni  jl. bent u geïnformeerd over de opzet van de tussentijdse evaluatie.  

Omroep BO heeft de volgende stukken aangeleverd als input voor de tussentijdse evaluatie:  
Bijlage A Bestuursverslag tussentijdse evaluatie  
Bijlage B1 Meerjarenraming 
Bijlage B2 Tussentijds financieel verslag 
Bijlage B3 Balans winst en verliesrekening 
Bijlage B4 Liquiditeitspositie 

 
Daarnaast zijn interviews gehouden met: 

De heer A. Zandbergen, hoofdredacteur 
De heer Compier, penningmeester 
De heer Vente, voorzitter 
Een aantal medewerkers van team Communicatie HTL Samen 
Een aantal medewerkers van team Communicatie Noordwijk 

 

Bovengenoemde stukken en gespreksverslagen vindt u als bijlage bij deze memo. 



Pagina 2 van 6 

 

 
 
 
 
3. Conclusies tussenevaluatie 
 
Op basis van de hiervoor genoemde verslagen, financiële rapportage en interviews hebben we een 

conclusie geformuleerd voor de tussenevaluatie. Deze leest u hieronder.  

1. Hoe verloopt het proces om te komen tot een relevante en levensvatbare 
zelfstandige streekomroep (vanaf het moment dat besloten is zelfstandig 
verder te gaan)? Wat komt wel en wat komt (nog) niet van de grond? 

 
 Sinds het afblazen van de fusie heeft BO duidelijk een ontwikkelingsslag gemaakt.  

 Er is veel enthousiasme en ambitie bij het bestuur, de hoofdredacteur en vrijwilligers.  

 BO gaat mee met zijn tijd en blijft zoeken en experimenteren om een goede lokale publieke 
omroep te blijven en zijn. 

 Uitdagingen zijn onder andere een beperkt budget, waardoor sommige ambities als het 
keurmerk onder druk staan. 

 Het werven van andere inkomsten blijkt moeilijk, maar er zijn veel ideeën waarmee BO nog 
kan experimenteren.  

 Andere uitdagingen zijn de te krappe huisvesting en de stijgende energielasten. 

 Voor het concreet meten van de prestaties op radio en TV is een kijk - en luisteronderzoek 
noodzakelijk. 

 

2. Heeft extra financiering van gemeenten vanaf 2021 geleid tot;  

1. Versterking van de organisatie? 
2. Vergroten van het bereik? 
3. Betere huisvesting? 
4. Solide meerjaren-exploitatie? 
5. Vergroten (commerciële) slagkracht)? 

 
In onderstaande stoplichtenrapportage staan alle doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan 
benoemd.  
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Ad 1. Versterken van de organisatie  

We kunnen concluderen dat de extra financiering heeft bijgedragen aan de versterking van de 
organisatie.  
De redactie is versterkt, er is een betere aansturing van de organisatie, er zijn meer stagiaires en er 
zijn nieuwe vrijwilligers geworven.  
Echter er was in dezelfde periode extra tijdelijke financiering vanuit diverse fondsen. De versterking 
van de redactie is daarom niet geborgd met de extra financiering van de gemeente. Dit kan alleen als 
er naast de extra financiering van de gemeente ook andere extra inkomsten zijn (zie verder punt 5).   

 
Opmerkingen uit verslagen: 

 Ter versterking van onze organisatie hebben we daarom gericht geïnvesteerd in flexibel in te 
zetten redactionele capaciteit, maar ook de aanstelling per 1 april 2022 van een zakelijk 
leider voor tenminste 12 uur per week. Hiermee creëren we een stabiele basis voor de 
bedrijfsvoering en commercie. 

 

 De zakelijk leider is naast de hoofdredacteur verantwoordelijk voor de ondersteunende 
processen en uitvoering van taken, op de gebieden van techniek, commercie, 
vrijwilligersbeleid (inclusief leren en ontwikkelen) en administratieve organisatie.  

 

 Ook in 2022 is Omroep BO leerbedrijf voor het MBO en HBO. Door de inzet van 
professionele capaciteit en extra inzet van de Hoofdredacteur door de pil ot en samenwerking 
met andere publieke omroepen hebben we deze stagiairs kunnen begeleiden. Nu deze extra 
capaciteit niet meer voorhanden is, zullen we het aantal gelijktijdige stagiairs moeten 
beperken. 

 

 In 2022 zijn 6 nieuwe vrijwilligers actief geworden bij de omroep vanuit verschillende 
gemeenten. Een aantal is radio/podcasts gaan maken (met name de Thuiswedstrijd), maar 
zo is er ook versterking gerealiseerd van PBO leden.  

 

 

Ad 2. Vergroten van het bereik  

We kunnen concluderen dat de extra financiering heeft bijgedragen aan het genereren van meer 
content, betere content en verdere samenwerking tussen omroepen. De extra financiering heeft niet 
bijgedragen dat kan worden voldaan aan de LTMA/ICE norm (LTMA = Lokaal Toereikend Media 
Aanbod; ICE = norm voor voldoende programma-aanbod van Informatie, Cultuur en Educatie) . 
Hiervoor is meer betaalde redactie nodig en een bestuur op afstand. Ook is betere de PR en 
communicatie nog niet behaald. Dit is wel in gang gezet.  

 

doelstellingen 1-9-2022 prognose 1-6-2023

1 versterking redactie

2 betere aansturing personele organisatie

3 meer stagiaires

4 werven vrijwilligers

5 kunnen voldoen aan LtMA/ICE norm

6 meer content

7 betere content

8 verdere samenwerking tussen omroepen

9 effectievere Pr en communicatie

10 betere huisvesting

11 vanaf 1-1-2021 neutrale exploitatie

12 groei van overige inkomsten naar ongeveer 30%

13 Webinars en bedrijfspresentaties voor derden

14 verkrijgen van middelen voor verhuizing
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Opmerkingen uit verslagen: 

 Een van de ambities die niet is behaald is om in aanmerking te komen voor het Keurmerk 
Nederlandse Streekomroepen van de NLPO. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:  

o Bestuur onvoldoende op afstand, omdat van het huidige bestuur van vier personen er 
drie leden ook actief zijn als medewerker.  

o Er zijn geen 2 betaalde redactionele/ journalistieke medewerkers in dienst, naast de 
hoofdredacteur. 

 

 LTMA --> Wij voldoen momenteel aan een lokaal toereikend media -aanbod zoals dat 
gedefinieerd is. Weliswaar is dit onder druk komen te staan na het aflopen van de pilot, maar 
de samenwerking met Omroep West, de NOS en de gerichte uitbreiding van de redactionele 
slagkracht met de aanvullende financiering vanuit de gemeenten maken dat wij er alles aan 
gedaan hebben om hier wel blijvend aan te voldoen. Voor 2022 en 2023 zien wij met 
vertrouwen dat we tenminste aan de minimale eisen voldoen.  

 

 De grotere redactionele capaciteit van de afgelopen jaren heeft zich uitbetaald in meer 
berichtgeving, meer eigen geproduceerde content, meer (video)reportages en er wordt 
steeds meer gedaan met de sociale mediakanalen en website. Het effect hiervan is te zien in 
het groeiende aantal volgers via socia le media en het aantal websitebezoekers.  

 

 De eigen lokale verhalen hebben meerwaarde. Hierbij kan je ove rigens niet spreken van 
onderzoeksjournalistiek. Dit is een zwaar woord. Elk radio -item is verdieping. Omroep Bo 
werkt ook steeds meer met video. Dan bieden beelden ook verdieping.  Streaming kan 
bijvoorbeeld ook worden gedaan voor informatiebijeenkomsten van de gemeenten. 

 

 Samenwerking blijft belangrijk voor onze omroep. Nummer 1 is daarbij de samenwerking 
binnen het publieke bestel, met mediapartner Omroep West als regionale omroep, met 
collega lokale omroepen in de regio en nu ook de NOS als landelijke omroep.  Deze 
samenwerking voorziet niet alleen in journalistieke capaciteit, maar ook in het vrij uitwisselen 
van relevante content en opleidingen. 

 

 Het Bestuur is versterkt met de aanstelling van een nieuw bestuurslid Commercie en 
Communicatie. Hieronder valt de eigen promotie en marketing van de omroep.  

 

Ad 3. Betere huisvesting  
We kunnen concluderen dat de extra financiering niet heeft bijgedragen aan betere huisvesting.  
De omroep heeft wel een reserve van € 30.000,- om eventuele verhuiskosten te kunnen financieren. 
Dit bedrag maakt nu nog deel uit van de algemene reserve. Dit onderwerp is geagendeerd voor het 
bestuurlijk overleg van november 2022. 

 
Opmerking uit verslagen: 

 Wij hebben de afgelopen maanden diverse pogingen gedaan om passende huisves ting te 
bemachtigen. Helaas is het nog niet gelukt om die te vinden . 

 
Ad 4. Solide exploitatiebegroting 

We kunnen concluderen dat de extra financiering heeft bijgedragen aan een solide 
exploitatiebegroting.  
 
Uit de financiële rapportage blijkt voor 2022 sprake is van een sluitende exploitatie. Ook de jaren 
2023 tot en met 2025 laten een sluitende begroting zien.   
Het blijft wel kwetsbaar. De hoge inflatie en hoge energiekosten zijn hierbij een nieuwe uitdaging.  
 
Opmerking uit verslagen:  

 De penningmeester verwacht dat volgens de huidige prognose in 2022 sprake is van een 
sluitende exploitatie. Met de gemeentelijke bijdrage van EUR 3,28 per huishouden blijft het 
fragile. Zo worden bijvoorbeeld de stijgende energielasten waarschijnlijk een nieuwe 
financiële uitdaging. 
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Ad 5. Vergroten commerciële slagkracht 

We kunnen concluderen dat de extra financiering nog niet voldoende heeft geleid tot het vergroten 
van de commerciële slagkracht. Hier zijn wel stappen in gezet, door o.a. een nieuw bestuurslid 
commercie en communicatie. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat deze stappen leiden tot  de groei 
van 30% eigen inkomsten.  
 
Opmerking uit verslagen:  

 De penningmeester geeft aan dat 30% eigen inkomsten in 2022 niet wordt bereikt.  
In 2020 en 2021 met de bijdragen uit het stimuleringsfonds is dit wel van toepassing. De 
penningmeester geeft aan dat hij positief is over de verwachtte 30% extra inkomsten. De 
professionalisering is afhankelijk van deze extra inkomsten.  
 

 Voor 2022 voldoen wij in onze ogen aan deze eis. De penningmeester heeft dit 
geïnterpreteerd als commerciële inkomsten uit advertentie verkoop. Dat blijft een grote 
uitdaging, maar we zien de laatste maanden wel een verschuiving naar het grotere MKB door 
de extra commerciële aandacht. We hopen dit ook volgend jaar verder te kunnen uitbouwen.  

Wanneer je echter kijkt naar alle zelf verworven inkomsten bovenop de basis financiering 
vanuit de gemeenten, dan voldoen we aan de 30%.  

We hebben in 2022 nog aanvullende pilotgelden gekregen vanuit  het fonds voor journalistiek, 
met succes een beroep gedaan op het fonds vanuit de provincie Zuid Holland, extra 
inkomsten uit voetbalverslagen en gemeenteraadsverkiezingen met live debatten en het 
politieke programma Stuur van ... Als je kijkt naar de exploitatiebegroting dan blijkt dat ook 
aan de inkomsten kant.  

Voor 2023 vraagt dit weer een extra inspanning die succesvol moet uitpakken. Het is nog niet 
zo dat wij langjarig zekerheid hebben om hieraan te voldoen. We zijn echter voor het 
komende jaar o.a. in de race voor de nieuwe subsidieregeling vanuit het Ministerie van 
OC&W, de voetbaluitzendingen lopen waarschijnlijk door en voor komend jaar hebben vrijwel 
alle griffies al toegezegd interesse te hebben in continuering van het politieke programma op 
TV of dat ook willen opstarten.  

 

 Verder wordt er gewerkt aan intensievere samenwerking met het bed rijfsleven. Hiervoor is 
een nieuwe vrijwilliger aangesteld. Hij heeft ruime ervaring en een groot netwerk, en gaat 
zich richten op promotie, communicatie en commercie.  

 
 
3. Wat is nodig om de kwaliteitsverbetering verder te stimuleren en faciliteren 
en de continuïteit te borgen?  

 
Het voortzetten/ behouden van de RTV West en de NOS. Dit is afhankelijk van externe middelen.  
 
Verder zou versterking van de professionele/ betaalde redactionele capaciteit leiden 
kwaliteitsverbetering. Hiervoor zijn structurele financiële middelen nodig en dit is afhankelijk van de 
30% eigen inkomsten. 

 
Hoeveel budget mag omroep BO hiervoor reserveren?  

Het is niet de bedoeling dat hiervoor reserves worden opgebouwd. Als extra middelen worden 
geworven, dan dienen ze te worden ingezet voor de kwaliteitsverbetering. 
 
De huisvesting vormt hierop een uitzondering. Voor een verhuizing is het noodzakelijk dat er een 
bedrag wordt gereserveerd. Hier wordt een separaat verzoek voor ingediend door omroep BO en 
voorgelegd aan portefeuillehouders. 
 

Wat gaat goed en effectief en moet worden voortgezet?  

We zien een positieve ontwikkeling in het afgelopen jaar in het proces om een meer professionele 
lokale publieke omroep te worden. Verder zien we dat er een betere financiële explo itatie bestaat, 
waardoor een sterkere basis is gelegd voor de continuïteit.  
 
Verder zien we dat er duidelijke bestuursrapportages en financiële rapportages worden overlegd, 
waardoor de betrokken gemeenten een goed beeld krijgen van de prestaties van Omroe p BO. 
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Wat gaat niet goed en/of is niet effectief en moet worden stopgezet?  
Niet van toepassing. 
 

Wat is nog niet ingezet, maar is wel nodig om het resultaat in 2023 te 
realiseren? 
We zijn van mening dat er een Kijk- en luisteronderzoek moet plaatsvinden om concrete 
bereikbaarheidscijfers boven water te krijgen. Hiermee kunnen goede handvatten ontstaan voor de 
toekomststrategie van Omroep BO. Bovendien zijn hiervoor al middelen beschikbaar gesteld in de 
huidige subsidiegelden. 
 

 

 

 

 


