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Geachte dames en heren raadsleden, 
 
Binnenkort staat u voor een belangrijke opgave, namelijk advies uitbrengen over de aanwijzing van 
de lokale omroep in uw gemeente. Er hebben zich daarvoor 4 kandidaten gemeld en WEEFF is er 
daar een van. Met deze brief bieden wij extra informatie om de juiste keuze te kunnen maken. Om 
te benadrukken hoe we onze journalistieke taak uitvoeren, en graag nog met veel enthousiasme 
blijven uitvoeren, hebben we in de bijlage ‘even voorstellen, onze factsheet, ons beleidsplan en onze 
missie, doel, visie en programma toegevoegd. Deze stukken zijn eerder niet opgevraagd en dus bij de 
voorbereiding van het raadsvoorstel niet meegenomen bij de beoordeling. Met deze stukken 
illustreren wij onze krachtige positie in het Westfriese medialandschap.    
 
Daarnaast willen wij twee inhoudelijke punten, die invloed hebben op de keuze, extra benadrukken. 
Deze zullen we in deze brief puntsgewijs toelichten. 
 

1. Landelijke ontwikkelingen: stelselwijziging 
In 2022 zijn er door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw Uslu twee 
Kamerbrieven verstuurd waarin een stelselwijziging lokale journalistiek wordt voorgesteld 12. Er zal 
meer geld naar lokale omroepen gaan als investering in kwaliteit en professionalisering. Op dit 
moment is de verwachting dat deze stelselwijziging vanaf 2025 wordt ingevoerd. In het voorjaar 
wordt een Kamerbrief verwacht die in zal gaan op de uitvoering.  
 
Wat betekent deze stelselwijziging?  
Belangrijke wijzigingen betreffen de vermindering van het aantal lokale publieke omroepen, 
aanscherping van de aanwijzingsprocedure en de introductie van een vaste basisbekostiging: Er 
wordt voor het nieuwe stelsel uitgegaan van ongeveer 80 streekomroepen in plaats van nu ongeveer 
250 lokale omroepen. Om aangewezen te worden als streekomroep zullen zwaardere eisen aan de 
organisatie op het gebied van governance en journalistieke kwaliteit worden gesteld. Om dat 
mogelijk te maken wordt gedacht aan een basisbekostiging van de huidige gemeentelijke 
bekostiging plus € 250.000 per streekomroep. 
 
WEEFF heeft zich het afgelopen jaar op verschillende manieren al voorbereid op de stelselwijziging:  

● Organisatorisch: goed functionerende pbo en redactieraad (medezeggenschap). De 
governance moet een goede besteding van publiek geld en een onafhankelijke journalistiek 
waarborgen. 

● Bemensing: 3 fte vaste journalisten, 1 via NOS gedetacheerde journalist en heel veel 
vrijwillige medewerkers. Een streekomroep zal altijd een hybride organisatie moeten blijven 
met uiteindelijk 5-10 professionals en een groot aantal vrijwilligers. 

● Financieel: voor 2023 met eigen middelen en voor 2024 met rijkssubsidie van € 250.000. Om 
nu te groeien en kwaliteit en professionalisering te bieden investeert WEEFF in 2023 uit 
eigen middelen. Vanaf 2024 zal WEEFF een subsidie ontvangen als pilot voor de ontwikkeling 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32827-246.pdf 
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1067068.pdf 



van streekomroepen en dat geld zal worden geinvesteerd in de kwaliteit en 
professionalisering. 

● Governance: behalen van het Keurmerk. Het Keurmerk borgt de kwaliteit en maakt de 
kwaliteit zichtbaar en meetbaar, bijvoorbeeld ook voor de gemeenten. 

 
2. Keurmerk Nederlandse Streekomroepen 

NLPO en VNG hebben gezamenlijk een keurmerk ingesteld. Streekomroepen die voldoen aan alle 
keurmerkcriteria komen in aanmerking voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. De 
doelstelling van het keurmerk is het bevorderen van kwaliteit en professionaliteit, de efficiency en 
het productaanbod bij lokale omroepen. Een van de criteria is of de betreffende omroep 
organisatorisch inhoudelijk kan voldoen aan de LTMA-norm (Lokaal Toereikend Media Aanbod) zoals 
die in de Mediawet is vastgesteld. WEEFF voldoet aan dat keurmerk en zal dat op 27 januari a.s. 
officieel uitgereikt krijgen als zevende streekomroep in Nederland. Daarmee hebben we een grote 
stap gezet op weg naar de professionele streekomroep die West-Friesland verdient en hebben we 
tegelijkertijd de voorwaarde geschapen waardoor de subsidie voor 2024 zeker wordt gesteld. 
 
WEEFF is belangrijk voor West-Friesland. Uiteraard door alles wat WEEFF aan de inwoners biedt. 
Daarnaast door de kansen die vrijwilligers worden geboden om een zinvolle bijdrage te leveren aan 
de maatschappij. Zo’n 50 vrijwilligers zijn voor de streek aan het werk, vrijwilligers van verschillende 
geaardheid en soms met beperkingen. Zij hebben tenslotte de kans om kennis te maken met de 
omroep en vervolgens door te stromen naar een opleiding journalistiek of een betaalde baan ergens 
in omroepland. WEEFF werkt samen met de mbo opleiding op d’ Ampte om leerlingen kennis te 
laten maken met een echte omroep tijdens hun lesuren. 
 
In 2018 hebben de gemeenten in West-Friesland WEEFF als streekomroep aangewezen. Dat getuigt 
van visie en de gemeenten waren hun tijd ver vooruit. En het past naadloos in het Pact van 
Westfriesland. Laat alles waarin u en wij sindsdien hebben geïnvesteerd niet verloren gaan. Kies 
voor continuïteit en niet voor van begin af aan opnieuw beginnen. 
 
Wij hopen u met deze brief van zinvolle informatie voor uw besluitvorming te hebben voorzien. 
Uiteraard zijn wij beschikbaar om aanvullende vragen te beantwoorden, schriftelijk, telefonisch of 
op uw uitnodiging in uw fractie overleg. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Hendrik Boland 
voorzitter WEEFF 
0651 170972 
h.boland@planet.nl  
bestuur@weeff.nl  
 
 
 
Bijlagen: 
- Even voorstellen WEEFF 
- Beleidsplan 2023-2024 
- Missie, doel, visie en programma 
- Factsheet 
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WEEFF is te vinden:  
Website: www.weeff.nl 
Radio: via de ether 103,9 Mhz, via de kabel 96.5 Mhz 
TV: KPN: kanaal 1359 en Ziggo: kanaal 45 
Youtube: https://www.youtube.com/@WEEFF 
Facebook: https://www.facebook.com/omroepweeff 
Instagram: https://www.instagram.com/omroep_weeff/ 
Audio/webcam stream (radio): http://www.weeff.nl/live 
App: App WEEFF, Samen in West-Friesland 
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