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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z07314
Vragen van de leden Van Raak en Kwint (beiden SP) aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over de kwaliteit van lokale media (ingezonden 1 juni 2017).
Vraag 1
Deelt u de mening dat bezuinigingen op regionale media een rol hebben
gespeeld in het verdwijnen van goede lokale journalistiek?1 2
Vraag 2
Deelt u de opvatting dat de gemeentelijke politiek en de lokale gemeenschap
niet zonder goede en onafhankelijke journalistiek kunnen?
Vraag 3
Deelt u de mening dat lokale journalisten een publiek belang dienen en niet
louter afhankelijk zouden moeten zijn van advertentie-inkomsten?
Vraag 4
Deelt u de mening dat het niet aan gemeenten is om zichzelf te controleren
door zelf een raadsverslaggever aan te stellen, zoals in de gemeente
Noordoostpolder?
Vraag 5
Deelt u de mening dat het niet primair de taak is van de vakbonden om in het
journalistieke gat te springen dat nu in meerdere gemeenten is ontstaan?
Vraag 6
Deelt u de mening van de commissaris van de Koning in Noord-Holland dat
het niet aan de provincie is om regionale journalistiek te financieren maar
aan de rijksoverheid?
Vraag 7
Hoe kan de publieke omroep een verdere bijdrage leveren aan het versterken
van de lokale journalistiek?
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http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/provincie-terughoudend-over-journalistiekfonds.9564991.lynkx
«Gemeenteraad Leiden geeft journalistieke woestijn water», Trouw, 31 mei 2017
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Vraag 8
Wat vindt u van het voorbeeld van de BBC, die investeert in lokale verslaggevers?
Vraag 9
Bent u bereid om, samen met de gemeenten, een fonds in te stellen voor
lokale journalistieke projecten, zodat de politieke en de maatschappelijke
verslaggeving worden verzekerd?
Vraag 10
Deelt u de zorgen over het feit dat de verhouding tussen de vele communicatiemedewerkers bij overheden en de onafhankelijke en kritische journalistiek
steeds verder onder druk komt te staan? Zo nee, waarom niet?
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