
 

 

Motie Woerdens stimuleringsfonds voor onderzoeksjournalistiek en andere vormen 

van journalistieke verdieping 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 14 juni 2018, 

constaterende dat: 

• De voor de lokale democratie en integer bestuur belangrijke journalistieke taak van 

de onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping (ook) in 

Woerden flink onder druk staat. 

• De middelen die de gemeente beschikbaar stelt aan de lokale media te beperkt zijn 

voor het doen van gedegen onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en andere 

vormen van journalistieke verdieping aangaande aangelegenheden die de gemeente 

en de inwoners aangaan.  

• Het in het belang van inwoners en bestuurders is dat deze omissie wordt 

gerepareerd. 

overwegende dat: 

• Woerden goede mediabedrijven en journalisten heeft die zorgdragen voor een brede 

informatievoorziening aan de inwoners en tegelijkertijd in grote mate bijdragen aan 

het lokale gemeenschapsgevoel terwijl zij daarbij te beperkt zijn voorzien van de tijd 

en middelen die nodig zijn voor het bedrijven van gedegen onderzoeksjournalistiek 

en andere vormen van journalistieke verdieping. 

• De Woerdense democratie en de inwoners gebaat zijn bij goede onafhankelijke en 

kritische onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping 

aangaande lokale en regionaal overstijgende aangelegenheden.  

• Het Kabinet 5 miljoen heeft uitgetrokken voor versterking van de regionale 

onderzoeksjournalistiek en de minister een budget voor regionale en lokale 

journalistiek heeft dat tot nu toe op de plank is blijven liggen.  

• De minister van Onderwijs en Media recentelijk (2 juni) een aanzet tot concretisering 

heeft gegeven t.a.v. de beschikbaar gestelde financiële middelen. 

 

van mening dat: 

• Het voor inwoners belangrijk is dat zij toegang hebben tot betrouwbare onafhankelijke 

(en diepgravende) informatie aangaande lokale (en regionale) aangelegenheden 

zoals over politiek, bedrijfsleven, sport, cultuur enzovoorts 

• De gemeente thans onvoldoende middelen beschikbaar stelt voor het doen van 

goede gedegen onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke 

verdieping naar Woerdense aangelegenheden. 

• Goede onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke 

verdieping een uitstekende waakhond vormen voor goed bestuur en integriteit en het 

goed is als politici, (grote) instellingen en bedrijven er rekening mee houden dat zij 

gecontroleerd en kritisch gevolgd kunnen worden door de journalistiek. 

• Gemeente en politiek in principale geen bemoeienis dienen te hebben met de inhoud 

van de het publieke belang dienende onderzoeksjournalistiek andere vormen van 

journalistieke verdieping.  

 



verzoekt het college: 

• Een stimuleringsfonds in te stellen voor het versterken van de 

onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping aangaande 

lokale en regionaal overstijgende aangelegenheden.  

• Het stimuleringsfonds te voorzien van een realistisch startkapitaal;  

• De hoogte van het startkapitaal te bediscussiëren in een beeldvormende bijeenkomst 

van college en Raad. 

• Het stimuleringsfonds onafhankelijk en op grote afstand van gemeente en politiek te 

laten beheren en in een beeldvormende bijeenkomst voor college en Raad te 

bediscussiëren welke vorm dit dient te krijgen. 

• In een beeldvormende bijeenkomst voor Raad en college de mogelijkheden voor 

financiering van het fonds te bediscussiëren, zoals bijvoorbeeld: 

o afspraken te maken met de minister van Onderwijs en Media.  

o gebruik te maken van het overschot op de jaarrekening van 2017 van 

gemeente Woerden. 

o financiële middelen beschikbaar te maken in de begroting 2019 van de 

gemeente Woerden. 

• Het stimuleringsfonds vanuit de gemeente Woerden regionaal overstijgend vorm te 

(laten) geven, bij voorkeur in samenwerking met (andere gemeenten in de regio) de 

lokale en regionale media (/journalisten) (en kennisinstitu(u)t(en) journalistiek). 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Wilma de Mooij (SP) 

Reem Bakker (Fractie Bakker)  

 

 

 


