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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Wilma de Mooij en Reem Bakker  
van de Fracties van WeDo politiek / LHK en Woerden voor Democratie 

over voortgang uitvoering raadsopdracht en rapportage m.b.t. uitvoering 
Onderzoeksvoorstel naar stimulering onderzoeksjournalistiek.  
 

Beantwoording van de vragen: 

 

Op 26 september 2019 gaf de Woerdense gemeenteraad opdracht aan het college om een onderzoek te 
laten uitvoeren naar het lokale medialandschap om zo te komen tot een voorstel om lokale 
onderzoeksjournalistiek te stimuleren (zie raadsvoorstel R19.00566 Onderzoeksvoorstel naar stimulering 
onderzoeksjournalistiek). De eindrapportage van het onderzoek met een voorstel voor vervolg zou volgens 
het plan aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het 
initiatief voor dit onderzoek kwam voort uit een motie van raadsleden De Mooij en Bakker. Op 16 november 
jongstleden stelden beide raadsleden schriftelijke vragen over de voortgang van het onderzoek.    
 

Beantwoording van de vragen:   
 

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het bovengenoemde 
raadsvoorstel?    

 

De komst van COVID-19 heeft het onderzoek helaas sterk vertraagd. De coördinatie van dit project ligt in 
handen van het team communicatie. COVID-19 heeft juist op dit team een zware wissel getrokken. Het 
team is essentieel onderdeel van de crisisorganisatie en de communicatie over COVID-19. Dit brengt al 
sinds maart 2020 veel extra werkzaamheden mee, waardoor reguliere werkzaamheden vertraging hebben 
opgelopen. Omdat het einde van de crisis nog niet in zicht is, is voor meerdere reguliere projecten van 
communicatie inmiddels naar een oplossing gezocht, waaronder voor dit onderzoek. In overleg met de 
griffier is de raadscommunicatieadviseur bereid gevonden de coördinatie van dit project over te nemen.  
 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door DSP-groep, een onderzoeksbureau met ervaring in onderzoek naar 
lokale en regionale media. Voor de begeleiding van het onderzoek is een regiegroep samengesteld 
bestaande uit medewerkers van de gemeente en inwoners van Woerden met kennis van lokale journalistiek 
en onderzoeksjournalistiek. Deze regiegroep reflecteert tussentijds op de onderzoeksresultaten en 
adviseert over het vervolg. De regiegroep staat onder leiding van Victor Molkenboer. De praktische 
coördinatie is in handen van het team communicatie en wordt nu zoals gezegd overgenomen door de 
raadscommunicatieadviseur. 
 

Het onderzoek bestaat uit meerdere fasen die steeds in de regiegroep worden voorbereid en nabesproken. 
In de eerste fase eind 2019 heeft DSP-groep met een QuickScan het medialandschap van Woerden in 
kaart gebracht en twee journalistieke casussen geanalyseerd. Ook werden voorbeelden van ondersteuning 
van lokale en regionale media elders in het land in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn drie mogelijke 
varianten voor ondersteuning van lokale onderzoeksjournalistiek geformuleerd:  
• Regionale samenwerking bijvoorbeeld met regionale stimuleringsfondsen journalistieke producties; 



• Versterking lokale omroep;  
• Het bieden van een (onafhankelijk) lokaal platform voor onderzoeksjournalistiek.  
 

Deze mogelijkheden zijn in de tweede fase begin 2020 nader verkend met behulp van negen telefonische 
en vier schriftelijke interviews met vertegenwoordigers van lokale en regionale media, de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten en de provincie Utrecht. Ook heeft DSP-groep een aantal gemeenteraadsleden 
bevraagd over de lokale nieuwsvoorziening en mogelijke ondersteuning daarvan.  
Van de onderzochte mogelijkheden bleek de versterking van de lokale omroep het meest kansrijk, al dan 
niet gecombineerd met een platform voor onafhankelijke kritische journalistiek.  
 

In de volgende fase wordt deze mogelijkheid nader uitgewerkt in een rondetafelgesprek onder leiding van 
DSP-groep die de resultaten van dit gesprek zal verwerken in de eindrapportage aan de raad. De 
raadscommunicatieadviseur neemt de praktische organisatie van dit rondetafelgesprek nu over van team 
communicatie. Dit gesprek zal plaatsvinden in januari of februari 2021. Voor dit rondetafelgesprek worden 
vertegenwoordigers van de lokale omroep en andere lokale media, van de regiegroep, van regionale 
opleidingen voor journalistiek en de betrokken raadsleden uitgenodigd. De regiegroep heeft hierbij sterk de 
voorkeur voor een fysiek gesprek zodat alle deelnemers voldoende gehoord kunnen worden en met elkaar 
van gedachten kunnen wisselen. Is dit fysiek niet mogelijk, dan zoeken we naar digitale alternatieven.    
 

2. Wanneer kan de gemeenteraad van Woerden een eindrapport ontvangen?    
 

Zoals gezegd hopen we in januari of februari 2021 het rondetafelgesprek te kunnen organiseren. Met die 
uitkomsten kan de eindrapportage met een voorstel voor vervolg worden afgerond. Het streven is deze aan 
het einde van het eerste kwartaal aan de raad te kunnen aanbieden.  
 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftelijke vragen ex art 42 RvO inzake voortgang uitvoering raadsopdracht en rapportage 
m.b.t. “Onderzoeksvoorstel naar stimulering onderzoeksjournalistiek” (19R.00566, d.d. 23 
juli 2019) 
 
 
Woerden, 16 november 2020 
 
Geacht college, 
 
VNG nieuws d.d. 12 november jl1. heeft een artikel opgenomen met als titel “Onafhankelijke 
journalistiek en media lokaal noodzakelijk”, hieronder de geciteerde inleiding: 
 
“De lokale democratie heeft onafhankelijke journalistiek nodig ter controle van 
gemeentebestuurders. Daarnaast kunnen de media burgers informeren en 
onderwerpen agenderen. Ook verbinden is een belangrijk aandachtspunt. Maar de lokale 
organisaties en hun medewerkers hebben het financieel moeilijk.”  
 
26 september 2019 passeerde in de Woerdense raad het hamerstuk Raadsvoorstel 
“Onderzoeksvoorstel naar stimulering onderzoeksjournalistiek” (19R.00566 d.d. 23 juli 2019) met 
erin opgenomen een concreet projectplan en de planning; “einde 1e kwartaal 2020 of zoveel 
eerder als mogelijk, eindrapportage / voorstel aan de gemeenteraad te doen toekomen.” 
 
Tot op heden heeft de gemeenteraad geen informatie ontvangen inzake dit raadsvoorstel.  
 
Vragen 
 
Ondergetekenden hebben de volgende vragen aan het college: 
 
In het raadsvoorstel 19R.00566 wordt midden op pagina 2 gesteld: "Planning: einde 1e kwartaal 
2020 of zoveel eerder als mogelijk, eindrapportage / voorstel naar de gemeenteraad. 
 
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het bovengenoemde 

raadsvoorstel? 
2. Wanneer kan de gemeenteraad van Woerden een eindrapport ontvangen? 
 
 
Wilma de Mooij, WeDo/ LHK 
Reem Bakker, Woerden voor Democratie  
 
 

 

 
1 https://vng.nl/nieuws/onafhankelijke-journalistiek-en-media-lokaal-
noodzakelijk?utm_medium=email 
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