
         

    

      

 

       

Motie (RvO Art. 27) 
 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Motie zonder lokale media geen lokale waakhond 

De gemeenteraad van mening is dat lokale media een belangrijke verbindende, informerende en 

controlerende rol spelen.  

De raad, in vergadering bijeen op 4 oktober 2018  

Constateert: 

• Dat lokale nieuwsvoorziening een publiek belang dient: het adequaat informeren van de 

Haarlemmermeerse inwoners over hun omgeving, beleid en besluitvorming en 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

• Afgelopen jaren zijn o.a. de lokale krant Nieuwsblad Haarlemmermeer, Witte Weekblad en 

MeerTelevisie en website dichtbij verdwenen.  Recent verdween de editie Haarlemmermeer 

van het Haarlems Dagblad.  

• Dat Lokale media een agenderende rol spelen voor de gemeenteraad en de gemeente.  

Overweegt: 

• Dat het belangrijk is dat inwoners geïnformeerd worden over wat er speelt in de gemeente 

en in hun directe omgeving.  

• Dat het voor de inwoners mogelijk moet zijn om via de media de lokale politiek kritisch te 

volgen.  

• Dat de Lokale media een waakhond voor de politiek en gemeente behoren te zijn. Een 

gezonde democratie kan niet zonder een vorm van lokale media. 

• Dat het medialandschap in Haarlemmermeer steeds beperkter wordt met het verdwijnen 

van lokale kranten/websites en de Haarlemmermeer bijlage van het Haarlems Dagblad.  

Draagt het college op: 

• Een onderzoek te doen naar de inhoudelijke rol van de media in Haarlemmermeer, zoals die 

van politieke waakhond; en naar de actuele ontwikkelingen van de lokale media. 

• De mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van  de Lokale Media: bijvoorbeeld 

het scenario van een lokaal mediafonds zoals dat in Leiden geïnitieerd is.  Hierbij een analyse 

te maken van de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s.   

• Bij het onderzoek de kwantiteit en kwaliteit van de berichtgeving over onze gemeente te 

inventariseren? En hoe dit zich verhoudt tot andere ongeveer even grootte gemeenten? 

• Hierbij  scenario’s te schetsen die de onafhankelijkheid van de lokale media waarborgen en 

nieuwe media initiatieven stimuleren. En de media te betrekken bij de ontwikkeling van de 

scenario’s. 

• De gemeenteraad in de eerste helft van 2019 de uitkomsten van dit onderzoek te 

presenteren. 


