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Het Statenvoorstel Versterking lokale journalistiek kreeg van de meeste fracties goedkeuring.
Een groot deel van het debat ging over het belang van onafhankelijkheid bij de versterking van de lokale
journalistiek en hoe dat het beste georganiseerd kan worden.
Er werd de vraag gesteld waarom er gekozen is voor een stichting en niet voor een onafhankelijke
adviescommissie. Hoe kan de provincie nog ingrijpen bij een stichting als het niet goed gaat? En hoe kan gezorgd
worden voor een onafhankelijk bestuur van de stichting?
Gedeputeerde Schaddelee ging in op de vraag hoe versterking van de lokale journalistiek op een goede en
onafhankelijke manier georganiseerd kan worden. Een stichting kan die onafhankelijkheid het beste waarborgen.
Aan de stichting wordt het beleidskader met de bedoeling meegegeven. Mocht er sprake zijn van oneigenlijk
gebruik van middelen dan kan de geldkraan dichtgedraaid en het geld teruggevorderd worden. Gedeputeerde gaf
aan dat het belangrijk is te borgen dat de bestuursleden van de stichting onafhankelijk zijn en een neutrale
grondhouding hebben.
Verder gaf de gedeputeerde aan dat men dit jaar al van start wil gaan met het uitgeven van subsidies. Daarom
wordt er op dit moment om een besluit gevraagd zodat vast begonnen kan worden met het oprichten van de
stichting.
Een aantal fracties reageerde specifiek op besluitpunt 3c. van het Statenvoorstel:
Het voorgenomen journalistieke product niet in strijd zal zijn met wet- en regelgeving, plagiaat is uitgesloten, en
anonieme bronnen alleen worden gebruikt tot algemeen belang en vraagt dat er alsdan meerdere bronnen zijn;
Zij gaven aan dat er voorbeelden zijn van journalisten die in strijd met wet- en regelgeving hebben gehandeld en
daarmee hele waardevolle journalistiek hebben geleverd. Gedeputeerde Schaddelee gaf aan geen bezwaar te zien
als dit beslispunt, d.m.v. een amendement, uit het voorstel wordt gehaald.
Er was in de commissie nog onduidelijkheid over de wensen en bedenkingen van de Staten op de
(concept)statuten van de stichting (relatie met tweede besluitpunt van het Statenvoorstel). De griffie komt zo
spoedig mogelijk met schriftelijke informatie over de procedure.
De commissie adviseert dit Statenvoorstel als normaal debat te agenderen voor de Statenvergadering van
23 maart 2022.
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