
AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE 

Thema-avond 
 
Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 

een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 

onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit 

formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 

plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 

verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 

raadsinformatiebrief. 

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 

Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’.  

 

Portefeuillehouder 

Victor Molkenboer 

 

Opsteller 

Sanne van den Hoek, mede namens Carla Dupont/team communicatie 

 

Onderwerp 

Presentatie resultaten rapportage onderzoeksjournalistiek 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van een motie voor een stimuleringsfonds voor onderzoeksjournalistiek in 2018 van 

de SP (nu fractie WeDo politiek), heeft de raad in 2019 opdracht gegeven middels een raadsvoorstel 

om een onderzoek te laten doen naar de versterking van de lokale (onderzoeks)journalistiek in 

Woerden. Dat onderzoek is nu afgerond. Uit het onderzoek zijn een aantal duidelijke aanbevelingen 

gekomen om de lokale journalistiek te versterken. 

  

Doel 

1. Afronden van het lopende traject door een presentatie van de eindrapportage aan de raad 

met de aanbevelingen van de onderzoekers. 

2. Verkennen bij de raad of de uitwerking van een of meer aanbevelingen in een concreet 

raadsvoorstel gewenst is.  

 

Urgentie 

Door corona is het hele traject stevig vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De 

urgentie bestaat er dus uit dat alle betrokken partijen (binnen en buiten de raad) al geruime tijd op 

afronding zitten te wachten. En afhankelijk van de reacties in deze sessie kán hieruit een 

raadsvoorstel volgen voor versterking lokale media met daarbij behorende middelen. Het zou mooi 

zijn als dit al voor de behandeling van de begroting uitgewerkt kan worden zodat dan zicht is op de 

benodigde middelen. Daarom heeft een sessie op 9 september onze voorkeur. 

 

Benodigde tijd 

60 minuten 

 

Opzet 

1. Inleiding op het traject met tijdslijn >> wat was de aanleiding, waar staan we nu? (5 minuten) 
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2. Presentatie van de onderzoeksrapportage met de aanbevelingen door DSP-groep >> welke 

bevindingen zijn er en wat lijkt het meest kansrijk? (15 minuten) 

3. Presentatie door betrokken medewerkers/portefeuillehouder met adviezen voor vervolg >> 

welke concrete keuzemogelijkheden liggen voor aan de raad? (5 minuten) 

4. Korte ‘inspraak’ door een of twee betrokken media/lokale experts >> hoe zouden zij een 

eventueel vervolg vormgeven? (max. 10 minuten)  

5. Gesprek met de raad >> ruimte voor vragen + peilen van behoeften voor nadere uitwerking 

aanbevelingen in concreet raadsvoorstel (25 minuten) 

 


