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Doel 
Uitvoering geven aan de motie van de gemeenteraad d.d. 23 juni 2020.  
 
Voorstel 
Instemmen met de visie lokale media. 
 
Argumenten 
Op 23 juni 2020 heeft de raad een motie ingediend met het verzoek een visie op lokaal 
mediabeleid te ontwikkelen. Ontwikkelingen als de Wet elektronische publicaties in relatie tot 
gemeentelijk nieuwspagina in Hofweekblad, adviezen van de Raad voor Cultuur in relatie tot 
Hofstreek FM, digitalisering van de (lokale) media én de wens dat onze inwoners goed 
geïnformeerd zijn op een manier die aansluit bij hoe zij het nieuws tot zich willen nemen, 
vragen om een visie op lokaal mediabeleid. 
 
Voor het ontwikkelen van de visie zijn o.a. gesprekken gevoerd met de lokale media en is 
gebruik gemaakt van het VNG rapport 'Handvatten voor een breed gemeentelijk media-
beleid', zie bijlagen. 
 
De visie sluit aan bij de huidige stand van zaken. De visie zal nog uitgewerkt worden in een 
beleidsnotitie. 
 
Visie op lokale media 
 
Betrokkenheid bij woon- en leefomgeving 
Gemeente Hof van Twente wil dat inwoners gelukkig zijn met hun woon- en leefomgeving. 
Inwoners voelen zich betrokken en maken (actief) deel uit van de lokale samenleving. We 
willen dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn over wat er speelt in hun woon- en 
leefomgeving. 
 
Onafhankelijke nieuwsvoorziening 
Wij vinden dat onafhankelijke nieuwsvoorziening hierin een cruciale rol vervult. Lokale 
nieuwsmedia spelen een sleutelrol in het onafhankelijk informeren van onze inwoners. 
Daarom wil de gemeente zich inzetten voor een kwalitatief goed aanbod van lokale media. 
 
Toegankelijkheid 
Wij vinden het daarbij belangrijk dat al onze inwoners toegang hebben tot nieuws op een 
manier die bij hen passend is. We streven naar een breed aanbod van media, waarbij 
inwoners zowel demografisch als geografisch goed bediend worden. Dat betekent een 
aanbod van fysieke en digitale media, ook toegankelijk voor mensen met een beperking. 
 
 
 
 
 



 

Wij vinden dat nieuwsvoorziening vier belangrijke functies heeft: 
 Signalerend: het nieuws benoemt en onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en 

kwesties die in de lokale samenleving spelen. 
 Agenderend: ontwikkelingen en kwesties die politiek relevant zijn, brengt het nieuws 

onder de aandacht. 
 Waakhond: het nieuws volgt de uitvoering van beleid en afspraken en beloften en meldt 

wanneer dit afwijkt 
 Verbindend: doordat inwoners op een heldere, transparante manier informatie ontvangen 

over wat zich afspeelt in de lokale samenleving, voelen zij zich meer verbonden met en 
betrokken op hun omgeving. 

 
Risico’s 
Boven geformuleerde visie vraagt ook wat van de gemeente. Als de gemeente zich wil 
inzetten voor een kwalitatief goed aanbod van lokale media, betekent dit dat de gemeente 
een actieve rol wil vervullen. Om bijvoorbeeld de agenderende of waakhondfunctie te 
stimuleren, hebben lokale media meer tijd en meer journalistieke kwaliteit nodig, en dat kost 
geld. Op het moment dat de gemeente financieel bijdraagt, kan dat op gespannen voet 
komen te staan met 'onafhankelijke nieuwsvoorziening'. 
 
Alternatieven 
Er kan ook gekozen worden voor een visie waarin de sturing, 'de gemeente wil zich inzetten 
voor een kwalitatief goed aanbod van lokale media' niet genoemd wordt. De visie zou dan 
meer een ideaalbeeld zijn, met name als het gaat om de 4 functies. Dit werpt de vraag op of 
het benoemen van de 4 functies realistisch is. De vraag is ook of van de lokale media die 
vrijwel allemaal werken met vrijwilligers, verwacht kan worden dat ze kunnen voldoen aan 
het brengen van een kwalitatief goed aanbod dat alle 4 de functies in zich heeft. 
 
Het alternatief kan dan zijn een visie waarin de inzet van de gemeente voor een kwalitatief 
goed aanbod, en de 4 functies, niet benoemd worden. 
 
Vervolg 
De volgende stap is het uitwerken van de visie in lokaal mediabeleid. Ook hierover zullen we 
in gesprek gaan met de lokale media, inhoudelijk en om de wederzijdse verwachtingen 
helder te hebben. En we gaan de gemeentelijke communicatie en publicaties nog beter 
afstemmen op het mediagebruik van onze inwoners. 
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Bijlage(n): 
1. Visie op lokale media Hof van Twente 
2. Motie Visie Lokale media d.d. 23 juni 2020 
3. VNG-rapport “Handvatten voor een breed gemeentelijk mediabeleid” 
4. Gespreksverslag lokale media 
5. Artikel 2.1 Mediawet 2008 (rol gemeente volgens mediawet) 
 
 
 



 

 
 


