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1. zelfevaluatie RTVZoo

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
de zelfevaluatie van RTVZoo en het voorstel om een externe evaluatie te doen.
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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. Het college heeft aangegeven dat er
halverwege de licentieperiode een evaluatiemoment wordt ingebouwd om te bezien of de
doelstellingen uit het beleidsplan en de doelstellingen voortvloeiend uit ambtelijke en bestuurlijke
accountoverleggen daadwerkelijk zijn behaald. Het college heeft de raad de toezegging gedaan dat
RTVZOo in het najaar 2017 een zelfevaluatie zou houden en dat deze met de raad zou worden
gedeeld.
Tijdens bestuurlijke en ambtelijke gesprekken heeft RTVZOo de gemeente 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. Een zelfevaluatie die aansluit bij het gepresenteerde beleidsplan.
Op donderdag 12 oktober heeft de gemeente de zelfevaluatie ontvangen en heeft het bestuur van
RTVZOO een toelichting op de huidige situatie gegeven. In de bijlage treft u de zelfevaluatie aan. We
komen tot de conclusie dat deze zelfevaluatie niet voldoet aan onze verwachtingen en de opdracht van
de raad.
Inmiddels hebben we contact gezocht met een extern (Zwols) onderzoeksbureau. De opdracht voor dit
bureau wordt om op basis van het ingediende beleidsplan ‘Zwolle verdient een professionele omroep!
RTVZOo’ een evaluatie uit te voeren. De evaluatie richt zich op de vraag in hoeverre dit beleidsplan is
gerealiseerd en/of welke stappen worden genomen om de doelstellingen uit dit beleidsplan te
realiseren.
Het externe adviesbureau zal begin december de evaluatie opleveren. De kosten van het externe
onderzoek zullen ten laste worden gebracht van de post ‘Onvoorzien’.

Kernboodschap
RTVZOo heeft een zelfevaluatie uitgevoerd. Deze voldoet niet aan de verwachtingen van de
gemeente. Inmiddels is een extern bureau ingeschakeld. De uitkomsten van de externe evaluatie
worden eind dit jaar verwacht.
Consequenties
De toegezegde evaluatie RTV Zoo van het college aan de gemeenteraad wordt in januari 2018
verwacht en met u gedeeld.
Communicatie
RTVZOo is geinformeerd.
Vervolg
Zodra de externe evaluatie beschikbaar is, zal de gemeenteraad zo spoedig mogelijk worden
geïnformeerd.
2/4

4

voorstel

Datum

17 oktober 2017

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

3/4

4

voorstel

Datum

17 oktober 2017

4/4

besluit

Jaargang
Kenmerk

40171

Onderwerp

Evaluatie RTVZoo

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 17-10-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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