
M O T I E 2022-12-17
Onderwerp: stimuleren lokale journalistiek

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 december 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de journalistiek algemeen wordt beschouwd als één van de pijlers van een democratie;
2. als mensen goed geïnformeerd worden, zij kunnen beoordelen of de democratie naar 

behoren functioneert;
3. zowel de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), als het Stimuleringsfonds voor de 

Journalistiek, als de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) constateren dat het over
het algemeen niet zo goed gaat met de journalistiek op gemeenteniveau;

4. het mate waarin verslag wordt gedaan van en duiding wordt gegeven aan de 
gemeentepolitiek, het afgelopen decennium zichtbaar achteruit is gegaan;

5. de opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Noordoostpolder de laagste ooit 
was,

van mening dat
1. ook voor Noordoostpolder geldt dat goede lokale journalistiek een cruciale voorwaarde is 

voor de lokale democratie;
2. het dan ook zorgelijk is dat in onze gemeente het journalistieke aanbod, en met name de 

verslaggeving en de duiding van het debat en de besluitvorming in de politiek, is verschraald;
3. de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen een indicator is dat de betrokkenheid bij 

en het vertrouwen in de politiek onder druk staat;
4. een betere informatievoorziening ertoe kan bijdragen deze negatieve trend te keren,

verzoekt het college
1. de mogelijkheden in kaart te brengen die er zijn om de lokale journalistiek te bevorderen, 

waarbij de onafhankelijkheid ervan gewaarborgd moet zijn;
2. in elk geval onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het oprichten van een mediafonds, 

met als insteek dat journalisten en mediaorganisaties een subsidie kunnen aanvragen ter 
financiering van een journalistiek project; dit met als uitgangspunt de kwaliteitsjournalistiek 
van lokale en regionale media in Noordoostpolder te stimuleren en zo bij te dragen aan een 
goed geïnformeerde samenleving;

3. bij het in kaart brengen van de mogelijkheden van het oprichten van een mediafonds ook 
moet worden bekeken of dit, behalve door de gemeente, wellicht door externe partijen 
gefinancierd kan worden;

4. de bevindingen uiterlijk voor het zomerreces van 2023 aan de gemeenteraad terug te 
koppelen, indien mogelijk met (een conceptversie van) een plan
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en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam: Handtekening:
D66 Wim van Wegen

VVD Jelmar Halma

GL Hylke Hekkenberg

Voor:

Tegen:

Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen


	M O T I E 2022-12-17
	Onderwerp: stimuleren lokale journalistiek
	De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 december 2022
	gehoord de beraadslagingen,
	overwegende dat
	1. de journalistiek algemeen wordt beschouwd als één van de pijlers van een democratie;
	2. als mensen goed geïnformeerd worden, zij kunnen beoordelen of de democratie naar behoren functioneert;
	3. zowel de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), als het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, als de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) constateren dat het over het algemeen niet zo goed gaat met de journalistiek op gemeenteniveau;
	4. het mate waarin verslag wordt gedaan van en duiding wordt gegeven aan de gemeentepolitiek, het afgelopen decennium zichtbaar achteruit is gegaan;
	5. de opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Noordoostpolder de laagste ooit was,
	van mening dat
	1. ook voor Noordoostpolder geldt dat goede lokale journalistiek een cruciale voorwaarde is voor de lokale democratie;
	2. het dan ook zorgelijk is dat in onze gemeente het journalistieke aanbod, en met name de verslaggeving en de duiding van het debat en de besluitvorming in de politiek, is verschraald;
	3. de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen een indicator is dat de betrokkenheid bij en het vertrouwen in de politiek onder druk staat;
	4. een betere informatievoorziening ertoe kan bijdragen deze negatieve trend te keren,
	verzoekt het college
	1. de mogelijkheden in kaart te brengen die er zijn om de lokale journalistiek te bevorderen, waarbij de onafhankelijkheid ervan gewaarborgd moet zijn;
	2. in elk geval onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het oprichten van een mediafonds, met als insteek dat journalisten en mediaorganisaties een subsidie kunnen aanvragen ter financiering van een journalistiek project; dit met als uitgangspunt de kwaliteitsjournalistiek van lokale en regionale media in Noordoostpolder te stimuleren en zo bij te dragen aan een goed geïnformeerde samenleving;
	3. bij het in kaart brengen van de mogelijkheden van het oprichten van een mediafonds ook moet worden bekeken of dit, behalve door de gemeente, wellicht door externe partijen gefinancierd kan worden;
	4. de bevindingen uiterlijk voor het zomerreces van 2023 aan de gemeenteraad terug te koppelen, indien mogelijk met (een conceptversie van) een plan
	en gaat over tot de orde van de dag.

