
  
 

Motie versterking lokale politieke journalistiek 

 
De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 13 juni 2018, ter bespreking van het 
coalitieakkoord 2018-2022 “De toekomst in uitvoering”, 
 
constaterende dat, 

- In het coalitieakkoord staat dat er in de communicatie met bewoners, over onder andere de 
energietransitie zal worden geïntensiveerd; 

- Het belangrijk is dat inwoners en ondernemers weten wat er in de gemeenteraad besproken 
en besloten wordt; 

- Onafhankelijke en kwalitatief goede journalistiek een cruciale waakhond is van de 
democratie, ook lokaal; 

- De lokale en regionale journalistiek onder druk staat waardoor er vaak weinig journalistieke 
aandacht voor lokale politiek is1; 

- Er een initiatief is van 2 oud-journalisten met veel ervaring in de Delftse nieuwsvoorziening; 
- Dit initiatief onder andere behelst dat er plan voorligt voor een Delfts Mediafonds, leidend 

tot een onafhankelijke lokale politieke nieuwskrant en digitaal discussie-platform; 
- Ideeën hierover in april naar de fracties zijn gestuurd; 

 
Overwegende dat , 

- Communicatie met inwoners niet alleen relevant is voor de energietranistie, maar op alle 
terreinen, in het bijzonder in het kader van de omgevingswet en de omgevingsvisie; 

- Onafhankelijke media onmisbaar is voor het functioneren van onze lokale democratie; 
- Het structureel volgen van de politieke besluitvorming en het verrichten van onderzoek door 

(lokale) journalisten bijdraagt aan haar controlerende taak;  
- Een lokale politieke onafhankelijke nieuwskrant en digitaal discussie-platform kan bijdragen 

aan de communicatie met inwoners en de zienswijzen van inwoners; 
 

Draagt het college op: 
- In de uitwerking van het bestuursprogramma op te nemen: “Het plan voor een oprichting 

van een lokaal Delfts Mediafonds te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid; 
- Over de voortgang hiervan in Q1 van 2019 een schriftelijke terugkoppeling te geven aan de 

raad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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 Zie bijvoorbeeld: http://hoogenlaag.nl/lokaal/commentaar-lokale-journalistiek-onder-druk-209746  
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