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Van de voorzitter 

Met trots presenteer ik hierbij het jaarverslag van Radio Capelle over het roerige jaar 2021. 

Een jaar waarin we ondanks alle COVID-beperkingen alle prestatieafspraken met de gemeente 
hebben kunnen waar maken, dankzij de onvoorwaardelijke inzet van onze trouwe vrijwilligers. 

Een jaar waarin de Gemeente Capelle en het Commissariaat voor de Media aan Radio Capelle weer 
de zendmachtiging voor 2021-2025 toekenden. 

Een jaar waarin we een strategische samenwerkingsovereenkomst sloten met Radio Rijnmond om de 
journalistieke kwaliteit van onze omroep verder uit te bouwen. 

Een jaar waarin we met de Lokale Omroep Krimpen een intentieovereenkomst voor vergaande 
samenwerking afsloten. 

Een jaar waarin we de marketing en presentatie goed hebben neergezet, met onder andere twee huis-
aan-huis kranten met informatie aan alle inwoners van Capelle. 

Maar vooral een jaar waarin we met een zich sterk verjongende groep medewerkers een sterk product 
neer hebben gezet, en we vol vertrouwen naar de toekomst verder kunnen werken aan het sterke 
merk dat Radio Capelle is. 

Ik wens U veel leesplezier! 

 

 

               Jan van der Wel, voorzitter a.i. 
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Verantwoording 2021 en Jaarplan 2022 
Stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel 

 
1. Huisvesting, exploitatie en ambitie 
Vanaf 1 januari 2018 werkt Radio Capelle vanuit de studio aan de Essebaan 55 in Capelle aan 
den IJssel. 2020 stond in het teken van het inrichten en bestendigen van de organisatie op de 
taakstelling voor het lokaal voorzien van Capellenaren van Informatie, Cultuur en Educatie 
met de stabilisatie van de personele en administratieve organisatie, het realiseren van een 
goede redactionele infrastructuur en voldoende content voor het vereiste Lokaal Toereikend 
Media-aanbod en voorbereidingen voor een samenwerking met regionale partners Lokale 
Omroep Krimpen aan de IJssel (LOK) en RTV Rijnmond met als doel een bereik van om en nabij 
100.000 personen. 
 

• Radio Capelle heeft zich in 2020 voor de komende 5 jaar verzekerd van de 
zendmachtiging voor de gemeente Capelle aan den IJssel met een stabiel en 
dynamisch, diep en breed multimediaal aanbod.  

o Voor 2022-2027 heeft LOK zicht op een verlenging van de zendmachtiging. 
Daarmee kan door efficiëntie in begroting en techniek van beide omroepen 
ruimte gecreëerd worden voor de gewenste versteviging van de bestaande 
technische infrastructuur, professionalisering en uitbreiding van de gewenste 
‘online’ aanwezigheid, verbreding van het media-aanbod door strategische 
afspraken met schrijvende en beeldende pers. 

o Voor de aanloop- en ontwikkelkosten zullen de portefeuille dragende 
wethouders van de respectievelijke gemeenten aangesproken worden een 
aanvullende ondersteuning op de wettelijke voorzieningen te begroten. 
 

• Met het bestuur en redactie van ‘zusteromroep’ LOK Krimpen en ‘grote neef’ RTV 
Rijnmond worden de ontwikkelingen naar een streekomroep verder vormgegeven. 

o De contractuele samenwerking met RTV Rijnmond wordt met de aanstelling 
van een definitieve journalistieke kracht gestabiliseerd in 2022. 
 

• De huidige exploitatie van de omroep is net niet verlieslatend dankzij de bekostiging 
van de gemeente Capelle aan den IJssel. Middels het aangaan van verbindingen met 
culturele, maatschappelijke en commerciële partners wordt verwacht jaarlijks ten 
minste € 5.000 aan extra middelen te generen voor de noodzakelijke investeringen in 
de stabiliteit van de zendcomputers en klimaat van de studio. Dit zal geen effect 
hebben op de bekostiging van de gemeente als dus de gemeente Capelle aan den 
IJssel. 
 

• In 2020 en 2021 heeft de omroeporganisatie nadrukkelijk te maken gehad met een 
terughoudendheid van het lokale MKB om langlopende (financiële) verplichtingen aan 
te gaan over adverteren e/o partnerschappen. Dat is een landelijke trend die aan zal 
houden zolang ondernemingen met de onzekerheden in de exploitatie vanwege 
beperkingen in de inzet van personeel en middelen door COVID en varianten rekening 
moeten houden.  
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o Het bestuur heeft een taakgroep ingesteld die verkenningen gaat doen op het 
gebied van Business-2-Business met de mogelijkheden van het communicatie-
platform van de omroepen voor de regionale MKB-bedrijvigheid. De groep 
bestaat uit drie personen: één bestuurslid met een commerciële en 
bedrijfskundige achtergrond, twee redactieleden met een inhoudelijke en 
technische achtergrond in marketing en cross mediale uitingen. 

o Voor 2021 is uitvoering gegeven aan dit beleidsplan met  
! Het verbinden van de Stichting aan het ondernemersplatform Partners - 

Capelle Business Plaza; 
! Het uitgeven van twee B2B-kranten met ruim 40 adverteerders in juli 2021 

Radio Capelle by MDH Uitgeverij - Issuu en december 2021 Radio Capelle by 
MDH Uitgeverij - Issuu; 

! Op de ‘Ondernemend’ pagina zijn plm. 50 betaald artikelen geplaatst en een 
aantal betaalde banners. 
 

 
 
 

• In 2021 is het operationeel bestuur op het gewenste niveau van 4 personen. 
o Voor 2022 wordt de aanstelling van een voorzitter voorzien. 
o Het bestuur heeft in 2021 10 maal voltallig vergaderd. De notulen van die 

bijeenkomsten zijn beschikbaar.  
o Met de beoogd partner in de streekomroep Lokale Omroep Krimpen aan den 

IJssel is 5 maal vergaderd in een samenstelling van ten minste twee bestuur 
sleden met een vertegenwoordigend en besluitvormend karakter. 
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2. Medewerkers 

• Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van het voor werkbare journalistieke en 
redactionele afspraken laveren tussen de beperkingen en mogelijkheden in het kader 
van de COVID-maatregelen. De reguliere preventieve maatregelen hebben al een vaste 
plaats gekregen in de routine. 

o Voor 2022 voorziet het bestuur extra budget in te moeten zetten voor 
gezondheid beschermende maatregelen als kuch-schermen, vervangbare 
plopkappen en routering en afscherming met ruimten en aanvullende 
toegangsmaatregelen voor de persoonlijke veiligheid van de medewerker sen 
bezoekers. 

o De verhuurder stelt per 2021 aanvullende eisen aan de toegangsprocedures 
voor medewerkers en bezoekers die ook in 2022 ingepast moeten worden in 
een werkbare routine voor de toegang en uitzendingen. 

o Voor 2022 zijn nadere afspraken door de verhuurder toegezegd over een 
werkbare en veilige toegang en vertrek van de ruimte van de studio van 
Radiocapelle. Met een beperkt aantal zogenaamde ‘druppels’ kan toegang 
verkregen worden tot de centrale hal en daarmee de studiopassage en 
toiletten. Knelpunt blijft dat steeds door een aanwezig persoon ín de studio 
mét een druppel aan een volgende medewerker of bezoeker toegang moet 
worden verleend. Dat is onder druk van omstandigheden van een 
(voorbereiding van) een (live-) uitzending slecht werkbaar. Daarbij moet 
dezelfde routine herhaald worden bij ieder vertrek. 
Dat geeft onacceptabele bezwaren bij het vertrek van meerdere personen 
tijdens of direct na een uitzending of bij een calamiteit. E.e.a. is inzet van een 
gesprek met de operationeel manager van de verhuurder. 

o In het systematisch overleg met de verhuurder is het veilig maar functioneel 
gebruik van de ruimte, de kwaliteit van de gedeelde server-ruimte, en ook de 
beschikbaarheid en inzet van BHV’ers een terugkerend thema. 
 

• De nagestreefde ‘verjonging’ van het medewerkersbestand en de programmering uit 
zich in een verschuiving van de leeftijd verdeling van luisteraars via vaste radiolijnen 
en online. Het aantal luisteraars via de webservice neemt toe. Dat is geen indicatie 
voor het daadwerkelijke aantal luisteraars. Er zijn nog altijd veel luisteraars via de 
ether, kabel, TV en andere kanalen van Radio Capelle, die niet meegeteld kunnen 
worden omdat deze aantallen niet zichtbaar zijn.  

o In 2021 hebben 5 studenten en in 2022 zullen weer gemiddeld 5 studenten van 
regionale opleidingen op het gebied van Media en Journalistiek om hun stage 
bij Radio Capelle lopen onder de contractuele leiding van een professioneel 
journalist vanuit RTV Rijnmond. Deze is voor ten minste twee dagdelen per 
week te werk gesteld in de studio via een provinciale ondersteuning aan de 
preferente regionale omroep RTV Rijnmond. 

o In de uitvoering van de afspraken met RTV Rijnmond voor de begeleiding van 
de redactie voor ten minste twee dagen per week is beperkt invulling kunnen 
worden gegeven door personele beperkingen bij RTV Rijnmond. 
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  Mediatraining door Thijs Blom, Radio Rijnmond aan jonge journalisten van Radio Capelle. 

 
• De jaarlijkse medewerkersbijeenkomst voor 2021 was voor het eerst na tijden weer 

‘live’, vond plaats en was gekoppeld aan de gegroeide uitwisseling van kennis en 
informatie met CAPSLOC. CAPSLOC is het cultuurpodium van Capelle aan den IJssel 
met o.a. ‘Cultuurpodium’ en ‘Talent house’. Daar ligt een sterke overlap met de 
ambities van Radio Capelle als multimediaal podium voor regionale talenten en 
gewaardeerde performers. Radio Capelle en CAPSLOC zoeken ook verbinding in het 
instrueren en begeleiden van belangstellenden voor presentatie, muziek en 
performance. De collega- medewerkers van LOK Krimpen zijn uitgenodigd en hebben 
met een tiental en naar genoegen gehoor gegeven aan de oproep voor de bijeenkomst. 

o Voor 2022 wordt een vergelijkbare formule gezocht voor een ontmoeting van 
de medewerkers van beide omroepen met wellicht meer partners van de 
omroepen.  
 

 
Medewerkersavond in Capslock 
 

• De programmering van de zender kende aan het slot van het jaar de gewenste 
kenmerken van de horizontale programmering met ‘verticale accenten’ daar waar het 
om clustering gaat van in cultuur of in identiteit vergelijkbare programma’s.  



Verantwoording 2021 en jaarplan Radio Capelle 2022 

7 

o Er is in 2022 ruimte voorzien voor het inpassen van complementaire 
programma’s van LOK. Bij overlap hebben de beide redacties al een verbinding 
tussen de respectievelijke programmamakers voorbereid. 
 

• Uit het gemeentelijk budget kon naast de bekostiging van de 
medewerkersbijeenkomst een cadeau-bon-attentie met kerstgroet aan de 
medewerkers verzonden worden. 

o Voor 2022 wordt naast een bijeenkomst ook een ‘tastbaar’ en nuttig product 
in de sfeer van de techniek van programma-maken voorzien in plaats van een 
cadeaubon. 
 

• In een ‘rol op afstand’ wil het bestuur de redactie de ruimte geven om binnen de kaders 
van de wet- en regelgeving meer verbindingen te maken tussen programma’s en 
programmakers van de omroepen die participeren in de ontwikkeling naar een 
streekomroep.  

o Programmamakers worden in 2022 nog meer gestimuleerd en begeleid om zélf 
meer content te zoeken en die te delen met collega-programmamakers in de 
streek. 

3. Redactie. 
Voor een weergave van de ontwikkelingen van Radio Capelle op het gebied van de 
redactievoering verwijs ik naar het aangehechte jaarverslag van de Hoofd Redactie.  
De redactie heeft maandelijks vergaderd en daar verslag van gedaan aan het bestuur. Het 
bestuur heeft in dezelfde frequentie regulier vergaderd op de lopende zaken. Op actualiteiten 
met de landelijke ontwikkelingen met NLPO, de regionale ontwikkelingen met RTV Rijnmond 
en de streek-aangelegenheden met Omroep Zuidplas en LOK en de lokale afspraken met de 
gemeente en vertegenwoordigers van het MKB en de verhuurder KameraExpress zijn 
meerdere overleggen geweest. 

o Voor 2022 wordt die vergaderformule aangehouden. 
 
4. Streekomroep 
• Er zijn in 2021 8 bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de besturen en 

redacties van Radio Capelle en Lokale Omroep Krimpen. Voor de periode van aanvragen 
van de nieuwe zendmachtigingen 2026 (Radiocapelle) en 2027 (LOK Krimpen) wordt een 
gezamenlijke aanvraag volgens de dan geldende voorwaarden en uitgangspunten voorzien.  

o Voor zover nog aan de orde wordt afgezien van pogingen om de oorspronkelijk 3e 
beoogd streekpartner Lokale Omroep Zuidplas te betrekken in de ontwikkelingen. 
Die stichting zal haar vastgoed in 2022 liquideren en ophouden te bestaan. De 
huidige aanbieder van lokale omroep in Zuidplas, Gouda FM heeft geen 
belangstelling voor de ontwikkeling van een streekomroep. 

o Met RTV Rijnmond zullen de bestaande afspraken voor de ondersteuning van de 
redactie van Radiocapelle uitgebreid worden met ondersteuning aan LOK Krimpen 
met kwalitatieve en kwantitatieve impulsen. 
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o Met ‘streekgenoot’ RTV Krimpenerwaard zullen op initiatief van intermediair 

NLPO collegiale gesprekken gevoerd worden. 
o Het bestuur van Radiocapelle belegt in 2022 haar bijeenkomsten in samenspraak 

met de zittende bestuurders van LOK en zullen in 2022 verder (deels) gezamenlijk 
vergaderen. Uiteindelijk doel is een bestuurlijke kern vormen met ten minste twee 
bestuurders van beide omroepen. 

o Begrotingen van de omroepen zullen voor de lopende concessieperioden 
gescheiden blijven. 

o  Daar waar mogelijk zullen met boekhoudkundige toerekening investeringen in de 
gezamenlijke infrastructuur op bestuurlijk besluit gedaan worden. 

o Na het (eventueel) verwerven van de nieuwe zendmachtiging voor LOK zullen de 
beide omroepen op de toegewezen frequenties in de basis hun eigen programma’s 
blijven doorzetten. Belangrijks argument is dat de respectievelijke omroepen hun 
lokale ICE/LTMA kenmerkend en herkenbaar moeten houden en daar waar 
mogelijk of noodzakelijk zullen versterken of uitbreiden met het collegiale aanbod. 
o Juist op het gebied van het ontwikkelen van een sterker redactioneel systeem 

met een kwalitatief en kwantitatief betere redactie en Social Mediabeleid zal 
LOK profiteren van de samenwerking van Radiocapelle met RTV Rijnmond. Op 
het gebied van AV-journalistiek met lokale video- en TV-producties heeft LOK 
krimpen deskundigheid en techniek in te brengen in de samenwerking. 

o Daar waar overlap en complementariteit kan worden benut zoals met (muziek-
)thematische programma’s worden redacteuren en programmamakers 
uitgenodigd voor afstemming. 

o Insteek voor de uiteindelijk beoogde gezamenlijke programmering en redactie 
is een ‘inclusieve’ visie van beide besturen. In de aanloop naar de 
streekomroep-vorming zijn door de omroepen de zogenaamde ’kroonjuwelen’ 
beschreven; Programma’s die een zodanige culturele of populaire lokale 
waarde hebben dat die ‘beschermd’ blijven in het beoogde afgestemde 
zendschema. Daarmee is niet gegarandeerd dat alle programma’s en 
programmamakers hun huidige plaats in het zendschema houden, maar dat 
wel geborgd is dat de huidige lokale waarde en waardering tot haar recht blijft 
komen. Dat geldt in het bijzonder voor de levensbeschouwelijke programma’s, 
de thematische programma’s voor de Molukse samenleving, Decennium Dick, 
de beide Actualiteitenrubrieken Kijk op krimpen en IJsselnieuws. Ook is 
uitgesproken dat (vormen van) Jazz en Klassiek in de brede programmering 
aandacht moeten gaan krijgen. 

 
In lijn met de opdracht tot het vormen van een streekomroep is voor afstemming van het 
beleid met LOK gekozen voor een pragmatische aanpak, gebruik makend van de beproefde 
samenwerking die programmamakers en technici van Radio Capelle en LOK al hebben bij de 
gezamenlijke programmering van uitzendingen vanuit de studio’s en op locatie.  
 
• LOK en Radio Capelle gaan voor Sport, Politiek en Actualiteiten, Levensovertuiging, Cultuur 

en Feel Good, enkele muzikale themaprogramma’s en ochtend- en middagshows werken 
aan afstemming van redactie; 
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o In 2022 wordt met de streek-partners verder gewerkt aan nog breder bereik 
middels radio, tv, internet/social media. Met gedeeld gebruik van CMS-platform 
Locomotive kan efficiëntie in energie, tijd en geld op weg naar de operationele en 
regio-doelstellingen bereikt worden. Hiermee kan een toekomstige regionale 
omroep representatief, gecoördineerd, gericht en hoogwaardig aanwezig zijn op 
social media, met zowel lineaire en non-lineaire programmering op radio en TV. 
Het platform biedt mogelijkheden voor parallelle programmering voor zaken als 
deskundige toelichtingen bij integrale live-uitzendingen van onder andere 
raadsvergaderingen. Potentiele adverteerders en sponsoren stellen daarbij ook 
eisen aan de programmering, redactie, geluidkwaliteit en bereik van de regionale 
zender die uiteindelijk 100.000 mensen moet gaan bereiken. 
 

• De uitleen van Comrex-opname- en reportageapparatuur en medewerkers, en ook 
instructie en scholing werkt naar behoren, maar voor het verslag doen van meer 
actualiteiten is de capaciteit beperkt.  

o Voor 2022 zoekt het bestuur naar externe middelen via productsponsoring om de 
capaciteit en kwaliteit te kunnen verbeteren. Ook zal een taakgroep Marketing 
Communicatie toegevoegd worden aan de redactiestructuur. De directe 
verantwoordelijkheid wordt afgelegd naar het bestuur, maar een belangrijke 
verbinding voor diensten en producten die via de programmering worden 
aangeboden, verloopt via hoofdredactie.  
 

• Het inmiddels op beide zenders uitgezonden ochtendprogramma ‘Peter in de Ochtend’ en 
het middagprogramma ‘Capelle in de middag gemaakt door jonge programmamakers zijn 
een vaste waarde en beiden hebben een populaire toonzetting die aansluit bij jongere 
luisteraars.  

Beide programma’s geven daarbij bijzondere aandacht aan vertrekkende en 
aankomende forenzen met regionale verkeers- en weersinformatie en actuele 
publieke, actuele podcasts en culturele informatie uit beide gemeenten, 
geprogrammeerd van 07.00u-10.00u en van 16.00u-19.00u;  
o In 2022 wordt nog meer ingezet op interactiviteit en ‘live’ contact met de 

presentator tijdens de uitzendingen.  
o Er is in de programmering, de techniek en de accommodatie ruimte gemaakt voor 

‘compacte’ liveoptredens. E.e.a. naar de vigerende gezondheidsmaatregelen. 
o In de nachtprogrammering worden tussentijds ‘proeven’ gedaan met het 

gezamenlijk programmeren van Radiocapelle en LOK. 
 

• Er is ‘Hitland Magazine’ op woensdagmiddag; een magazine-achtig feel good 
middagprogramma. Uitgezonden in samenwerking met Radio Capelle met tips voor een 
actieve vrijetijdsbesteding in en rond de IJssel regio;  

o 2022: het betrekken van maatschappelijke, culturele en commerciële partners met 
structurele input voor de redactie wordt uitgebreid. 
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• Er zijn de gezamenlijk sportuitzendingen van ‘IJsselsport’ op zaterdag en zondag. Ook 
uitgezonden in Krimpen aan den IJssel. 

o Met sportclubs is de ‘kostbare’ inbelverbinding bij live-verslagen geëvalueerd en 
geagendeerd om kosten te besparen op de kosten van de telefoonverbindingen; 
Met de respectievelijke sponsors van de clubs wordt contact gezocht om een 
‘integraal’ pakket aan te beiden met de mogelijkheid van live-uitzendingen en 
aandacht voor de ondersteuners van de club uit het regionale MKB. 
 

• Er is ‘IJsselnieuws’ op zaterdagochtend met politiek en sociaal-cultureel nieuws; 
o In 2022 wil de redactie het aanbod in breedte, diepte en diversiteit vergroten met 

het actief inzetten van de Radio Capelle medewerkers en programmamakers met 
‘burgerjournalistiek’;  

o Er wordt in 2022 binnen de redactionele formule en accommodatie ruimte 
gemaakt voor werkafspraken met lokale schrijvende pers, vloggers, bloggers en 
vormgevers. Voor hen zijn ook werkplekken in de redactieruimte beschikbaar 

o In het geval van het verkrijgen van de zendmachtiging door LOK zullen de 
redactionele formules en de uitzendschema’s en overlap in thema’s van e nieuws- 
en actualiteitenrubrieken onderdeel gaan vormen van het maandelijks 
gezamenlijke redactioneel overleg tussen RC-hoofd redacteur en LOK-
programmaleider en hun teams. 
 

• Het programma ‘Zwaardvis’ op zaterdag van 12.00u-14.00u met alternatieve muziek kent 
een groeiende luisterdichtheid in de regio. Ook voor dat programma wordt gezocht naar 
mogelijkheden tot het live laten optreden met kleine gezelschappen. In 2022 worden de 
mogelijkheden van het minitheater van KameraExpress (opnieuw) besproken. 

o Voor de programmering van nog meer lokaal en regionaal talent wordt de 
verbinding gelegd met de cultuuraanbieders van Capelle en Zuidplas. 
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• De programmering van aandacht voor ‘Kerken en levensovertuigingen’ in de breedste zin 
van het woord worden op Radio Capelle en LOK op zo veel mogelijk in afstemming gedaan. 
; Op diverse momenten van de week is er aandacht voor kerkdiensten, gewijde muziek en 
gesproken woord met een spiritueel of vormend karakter. 

o In 2022 zullen de kerken van Capelle en Krimpen uitgenodigd worden weer een 
actieve bijdrage te leveren aan het PBO en een brede levensbeschouwelijke 
programmering van de streeksamenwerking van de omroepen. Het initiatief voor 
die gecoördineerde oproep vindt plaats vanuit de beide omroepsecretariaten. 

o De programmering van aandacht voor cultureel onderscheiden groepen van de 
Molukse samenleving krijgt na de formele toezegging in februari 2022 van de 
zendmachtiging van LOK Krimpen voor door het verbinden van de redacties en 
formules van de het wekelijks Molukse uurtje. Dan dus op beide zenders. 
 

• ‘De Late Avond’ van 23.00u-00.00u: een radioprogramma dat voor en samen met lokale 
omroepen in Zuid-Holland wordt gemaakt. Het is een programma met easy listening 
muziek en nieuws uit de streek. Dit programma wordt bij 15 omroepen uitgezonden met 
momenteel een luisterbereik van ruim 2.448.000 inwoners in Zuid-Holland-Zuid, 
(Drechtstad FM; Omroep Hoeksche Waard; RTV Lansingerland; Wereldstad Hoogvliet/ 
Albrandswaard AM 828; RTV Slogo; Omroep Vlaardingen; RTV Papendrecht; Omroep 
Zuidplas; Lokale Omroep Krimpen; Exxact Barendrecht; Atos RTV; Schie FM; Radio Capelle; 
FM Calpe).  

o Wordt in 2022 wegens succes onverkort doorgezet. 
 

• ‘HaFaBra’, een programma voor populaire Harmonie-, Fanfare- en Brassbandmuziek 
wordt in Capelle en Krimpen uitgezonden; 

o Wordt in 2022 onverkort doorgezet.  
o Er worden in 2022 vaker internationale en ook intercontinentale interviews 

voorzien. 
 

• Het nagenoeg dagelijkse programma ‘Sandwich’, het enige ‘syndicated’ programma in het 
zendschema wat door een vrijwilliger buiten de organisatie vervaardigd wordt en aan 
diverse (lokale) omroepen wordt aangeboden, wordt opnieuw beschouwd op de 
toegevoegde waarde voor het Lokaal Toereikend Media Aanbod. Dat is om twee redenen. 
De inhoud heeft een zeer beperkte relatie met de lokale en/of regionale actualiteit en de 
programmamaker is voornemens een vergoeding te vragen voor het doorzetten van het 
programma. Voor het bestuur is het betalen van programmaker niet aan de orde. De 
hoofdredactie is samenspraak met het PBO en programmamaker Peter de With zullen 
bepalen of het programma in 2022 wordt aangeboden. 
 

• In 2021 is met een aantal zeer jonge programmamakers in de ochtend- en 
middagprogrammering een begin gemaakt aandacht te geven aan de doelgroep van 
schoolgaande jeugd van 8-16 jaar. 

o In 2022 wil het bestuur hen betrekken in het ontwikkelen en invullen van 
aansprekende programma’s en verbindingen met het schoolplan of curriculum van 
scholen en aansprekende thema’s in jeugdcultuur en media te maken. 
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• De technische voorzieningen voor de uitzendingen via de radio van de ‘Capelse 
raadsvergaderingen’ in de vernieuwde raadszaal zijn in 2021 afgerond. Jaarlijkse worden 
alle reguliere raadsvergaderingen en -op verzoek- commissievergaderingen doorgezet.   

o Beoordeeld wordt in 2022 of een gelijktijdige streaming van journalistiek 
commentaar aan de uitzendingen ingericht kan worden. 
 

• Overige programma’s blijven ongewijzigd in de vorm en inhoud opgenomen in het 
zendschema. In overleg met de programmamakers zullen hoofdredactie en 
programmaleider in gesprek gaan met de vervaardigers om de voor de ontwikkeling van 
de omroepen(en) gewenste ‘interactiviteit’ met andere programma’s en crossmedialiteit 
te ondersteunen. 
 

• Journalistieke code: 
• In 2021 heeft het bestuur 3 maal overleg gehad met het hoofd van de redactie over 

mogelijke en dreigende overschrijdingen van de journalistieke code van de omroep. In alle 
gevallen is kunnen volstaan met een vaderlijk toespreken.  

o De streekomroep-in-ontwikkeling heeft nog geen gedeelde nieuwsprocedures en 
afgestemde journalistieke code. De bestaande, afzonderlijke codes kunnen op dit 
moment prima naast elkaar bestaan. Er is wel een gecoördineerde dagelijkse 
update maar nog geen 24/7 bezetting, wel een bereikbaarheid van de journalistiek 
via de email- en specifieke app-groepen; Radio Capelle is in 2022 in staat om 
nieuws gecoördineerd op al haar kanalen te brengen en de beeld- en 
geluidsopnamen hoogwaardig beschikbaar te houden in de vorm van podcasts van 
interviews en reportages.  

o Voor 2022 is voorzien om alle zittende en nieuwe programmamakers en –
medewerkers technisch en met scholing in staat te stellen om de gewenste 
nieuwsgaring in relatie tot hun programma-thema in hun eigen werk- en of 
leefomgeving en afstemming te gaan doen. 

o Met de Wijk Overleg Platforms (WOP) zullen in 2022 verbindingen gelegd worden 
om bestaande en nieuwe programma’s met wijkcontent te krijgen 
Met de radioprogrammering wordt ook in 2022 ruim aan de ICE-norm voldaan. Ten 
minste 50 procent van het lineaire programma-aanbod is informatief en/of 
cultureel en/of educatief en voldoet daarmee aan de ICE-norm (cf. artikel 2.70 
Mediawet 2008).  
 

• Programmabeleid Bepalend Orgaan. 

De programmaleider en de redactie maken voor adviezen ten aanzien van de balans in de 
programmering graag gebruik van de leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan.   

o In 2021 is een werving in gang gezet om het bestaande PBO van 3 leden in 2022 uit 
te breiden naar ten minste 6 leden met vertegenwoordigers van o.a. de 
levensbeschouwelijke stromingen, jongerencultuur, mensen met een beperking en 
vertegenwoordigers van cultureel aanbod voor oudheid en moderne 
kunstuitingen. 

o Voor 2022 voorziet het bestuur een samen optrekken van de PBO’s van de 
omroepen Radio Capelle en LOK. 
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6. Programmagidsen Radiocapelle en LOK Krimpen 

 

 

Programmagids LOK krimpen 
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7. Gemeente en Prestatieafspraken 

 
Overleg met gemeente. 
Er vond geregeld overleg plaats met de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau over o.a. de 
verantwoording 2020; de subsidieaanvraag 2022; de vrijwilligersvergoeding (meerdere jaren); de 
aanvraag en procedure verlenging zendmachtiging, en de voorgenomen intensievere samenwerking 
met de Lokale Omroep Krimpen. Het overleg was op alle terreinen constructief. 
 

Zendmachtiging.  
Radio Capelle heeft zich in december 2020 voor de komende 5 jaar verzekerd van de vereiste 
zendmachtiging voor de gemeente Capelle aan den IJssel met een stabiel en dynamisch, diep en breed 
multimediaal aanbod. 
In een unieke rechtstreekse ‘competitie’ met een aanbieder uit Gouda heeft Radio Capelle met 68 
punten tegen 52 punten voor de concurrerende omroep de concessie verworven.  
 
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft het Commissariaat voor de Media van haar keuze in kennis 
gesteld, en het CvdM heeft de aanwijzing begin 2021 bekrachtigd.  
 
Prestatieafspraken. 
Voor het jaar 2020 zijn met de gemeente de onderstaande prestatieafspraken overeengekomen: 
 

Prestatieafspraken 2019 2020 2021 
1. Het verzorgen van radio-uitzendingen √ √ √ 
2. Het opleiden van nieuwe vrijwilligers voor het radiovak √ √ √ 
3. Het minimaal 24-uur per dag uitzenden √ √ √ 
4. Het in stand houden van een representatieve programmaraad en het 

voordragen van nieuwe leden 
√ √ √ 

5. De programmering bestaat voor tenminste 40 % uit een informatief-
cultureel en educatief aanbod 

√ √ √ 

6. De LOC streeft naar het percentage dat de mediawet stelt aan het 
verzorgen van informatieve-educatieve en culturele programma's;  

√ √ √ 

7. De LOC streeft er naar om aan de gestelde ICE-normen te voldoen; √ √ √ 
8. Naast een regulier aanbod een eigen programma-aanbod verzorgen;  √ √ √ 
9. Het verzorgen van minimaal 15 uur per week live-programmering;  √ √ √ 
10. Het formuleren en onderhouden van een actief wervingsbeleid voor het 

aantrekken van representatieve programmaraadsleden;  
√ √ √ 

11. De LOC draagt eens in de 5 jaar representatieve kandidaten voor, voor 
een programmaraad.  

√ √ √ 

12. Met de lokale omroepen uit de gemeenten Zuidpias en Krimpen aan 
den IJssel werkt u aan het vormen van een streekomroep. Op het 
moment dat gezamenlijke huisvesting aan de orde komt streeft u ernaar 
deze huisvesting te realiseren op uw nieuwe studiolocatie aan de 
Essenbaan.  

√ √ √ 

 
Alle overeengekomen prestatieafspraken zijn gerealiseerd.  
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8.  Prestatieafspraken 2022 

In 2021 zijn de prestatieafspraken aangescherpt, en onverkort geldend voor 2022 en verder. 
 

Prestatieafspraken 
 

2021 

1. Het verzorgen van een multimediaal aanbod voor de gemeente Capelle aan den 
IJssel. Hieronder valt primair het maken van radio-uitzendingen, maar ook de 
kabelkrant van Capelle.tv, de website (podcasts en video) en social media; 
 

Aangescherpt 

2. Het intern opleiden van nieuwe vrijwilligers voor het radiovak (presenteren of 
techniek) mede door het faciliteren van stageplekken voor reguliere opleiding op 
gebied van Media en Journalistiek (jaarlijks minimaal 2); 
 

Aangescherpt 

3. Het minimaal 24-uur per dag uitzenden; 
 

Ongewijzigd 

4. Het in stand houden van een representatieve programmaraad oftewel het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO), met in 2021 ten minste 8 leden. 
Hiervoor geldt een actief wervingsbeleid. Het PBO draagt tenminste 3 maal per 
jaar bij aan het kritisch beschouwen van de programmering van de zender en 
toetst elk nieuw of bijgesteld programma binnen 4 weken voor programmering; 
 

Aangescherpt 

5. De LOC streeft naar het percentage dat de mediawet stelt aan het verzorgen van 
informatieve-educatieve en culturele programma's; tenminste 50 % van de tijd. 
Maakt 56 uur per week volgens de ICE-norm; 
 

Aangescherpt  

6. Naast een regulier aanbod een eigen programma-aanbod verzorgen; richtlijn is ten 
minste 25 % unieke content, waarbinnen een gebalanceerde mix van onderwerpen 
uit de Capelse samenleving aan bod komt; 
 

Aangescherpt 

7. Het verzorgen van minimaal 15 uur per week live-programmering;  
 

Ongewijzigd 

8. U werkt aan het vormen van een streekomroep. Hierbij dient als basis (maar niet 
uitputtend de door de NLPO vastgestelde regio-indeling met gemeenten Zuidplas 
en Krimpen aan den IJssel. Deze kan mogelijk verder worden aangevuld met 
bijvoorbeeld de Krimpenerwaard. Jaarlijks worden er met de streekpartners ten 
minste twee gesprekken gevoerd over het concept en de identiteit van de 
streekomroep. Op het moment dat gezamenlijke huisvesting aan de orde komt 
streeft u ernaar deze huisvesting te realiseren op uw nieuwe studiolocatie aan de 
Essenbaan; 

Aangescherpt  

9. Nieuw: Het integraal uitzenden van de raadsvergaderingen én 4 maal per jaar een 
representatieve bijeenkomst. Denk hierbij aan: Commissievergaderingen, 
Adviesraad Sociaal Domein, etc. Op de voorwaarde dat deze bijeenkomsten 
plaatsvinden in de Raadszaal i.v.m. de faciliteiten daar; 

Nieuw 

10. Nieuw: Er wordt steeds meer ingezet op interactiviteit en burger journalistiek met 
als doel de Capelse inwoner optimaal te betrekken bij de LOC; 

Nieuw 

11. Nieuw: Er worden jaarlijks netto 5 nieuwe medewerkers ingeschreven in het 
bestand, zodat er gezorgd wordt voor een gezonde personele invulling; 
 

Nieuw 

12. Nieuw: Het in stand houden van een goedwerkend bestuur met minimaal 3 leden 
die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In 2021 wordt er een 
aansprekend Capels gezicht aangesteld als voorzitter van het bestuur van de 
omroep. 

Nieuw 

 

9. Financiële verantwoording 
Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar het separate financieel jaarverslag en de 
bijbehorende accountantsverklaring. 
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10. Colofon 
 
Dit jaarverslag is na digitale consultatie vastgesteld door het bestuur van Radio Capelle op dinsdag 22 
maart 2022. 

J. van der Wel, voorzitter a.i.  
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