
   

Motie 
 

 Onderwerp Visie op lokale media 

 

Datum 23 juni 2020 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 23 juni 2020 
 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
overwegende dat: 

• uit gesprekken blijkt dat bij Hofweekblad vanaf 2021 onzekerheid is over de 
gemeentepagina’s hierin; 

• Hofweekblad door onze inwoners goed wordt gelezen, mede vanwege de 
gemeentepagina’s hierin, en het daarmee belangrijk is voor de nieuwsvoorziening 
voor onze inwoners; 

• door Hofweekblad ook een digitale nieuwssite wordt ontwikkeld, maar dat 
daarnaast voor een groot deel van onze inwoners een papieren versie ook 
belangrijk is; 

• ook de verschillende nieuwssites per kern van belang zijn en veel worden 
gelezen door onze inwoners; 

• daarnaast het ook nog steeds onduidelijk is hoe het uiteindelijk verder gaat met 
Hofstreek Omroep, mede gezien de adviezen van Raad voor Cultuur en de Raad 
voor het Openbaar Bestuur;  

• lokale journalistiek van goede kwaliteit dient te zijn en tot dusver, ook met 
vrijwilligers, voldoet aan de kwaliteitseisen die inwoners hieraan stellen; 

• goede lokale journalistiek volgens de Raad voor de Cultuur  
o inwoners én het lokale bestuur dient te informeren over grote en kleine 

maatschappelijke en politieke thema’s en onderwerpen (signalerende en 
agenderende functie); 

o het lokale bestuur dient te controleren (waakhondfunctie) en bijdraagt aan 
een gemeenschappelijke lokale identiteit binnen de gemeenschap 
(verbindende functie en  

o Lokale publieke omroepen daarbij, als onderdeel van de lokale media-
infrastructuur, een belangrijke rol spelen; 

  
concluderende dat: 

• de lokale media een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de 
afstand tussen inwoners en bestuur; 

• het van belang is dat deze nieuws brengen, duiding geven, artikelen schrijven en 
programma’s maken voor de verschillende doelgroepen; 

• er al door verschillende partijen goed wordt samengewerkt; 

• het van belang is dat de gemeente een visie heeft op de lokale media om, - in 
geval van de omroep voor het Rijk - helder te hebben wat de gemeente en vooral 
onze inwoners, belangrijk vinden voor de toekomst; 

 
 
 
 



 
Verzoekt het College: 

• Samen met de bestaande lokale media en onze inwoners een visie te vormen op 
de lokale media, en deze voor het einde van het jaar aan de raad voor te leggen 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
Ingediend door: 
 
D66                GL               SP                  GB 
Wg. A. Olde Reuver of Briel   wg. W. Sanchez    wg. H. Kalter  wg. H. Rohaan  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van 
Twente d.d. 23 juni 2020; 
 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
Mr. A Venema  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 

 


