Memo Mediafonds Stichtse Vecht

Inleiding
Vanuit de raad is tijdens de kadernotabespreking op 19 juni jl. voorgesteld om een mediafonds in
Stichtse Vecht in te stellen naar Leids Model. Wij hebben deze vraag opgenomen in het
collegewerkprogramma: wij stellen voor om een onderzoek in te stellen naar het mogelijk instellen van
een mediafonds, naar voorbeeld van het Leidse model. Belangrijke aandachtspunten voor het fonds
zijn versterking van de journalistiek in de vorm van onderzoeksjournalistiek, het vormen van
journalistieke verdieping en het versterken van de rol van de journalistiek binnen de sociale
samenhang in de regio.

Stichtse Vecht
Wij hebben gekeken of er mogelijkheden zijn voor een mediafonds in Stichtse Vecht. Hiervoor hebben
we gekeken naar de mediafondsen die Nederland rijk is. In alle lagen van de overheid is een
mediafonds werkzaam; het Leids Mediafonds, de regeling Mediafonds van de provincie Groningen en
landelijk het Stimuleringsfonds van de Journalistiek met de regeling onderzoeksjournalistiek in 2018.
Duidelijk is dat een mediafonds moet kunnen putten uit voldoende middelen. Het Leids Model gaat uit
van een budget van € 250.000 exclusief organisatiekosten op een inwoneraantal van 121.500.
Uitgaande van 65.000 inwoners zou Stichtse Vecht ongeveer de helft nodig hebben, een bedrag van €
125.000. Dit is exclusief het budget voor een op te richten stichting om het onafhankelijke
professionele karakter van het mediafonds te waarborgen. Daarnaast hebben wij gekeken of er vraag
is vanuit het veld voor dit fonds. Vanuit het veld (journalisten, media uit onze gemeente) hebben wij
geen vragen hierover ontvangen.

Conclusie
Op basis van de eerste verkenning hebben wij geconcludeerd dat een mediafonds voor alleen de
gemeente Stichtse Vecht te klein is voor een goede werking (budget en aanvragers) van een nieuw in
te stellen mediafonds. Daarnaast is er een landelijke regeling voor onderzoeksjournalistiek die veel
componenten in zich heeft van het Leids Mediafonds. Hier kunnen dus ook journalisten uit Stichtse
Vecht voor in aanmerking komen. Om te kijken of er in een groter verband de instelling van een
mediafonds wel mogelijk is, hebben wij contact gezocht met de provincie Utrecht en bij hen de vraag
uitgezet om de mogelijkheden te onderzoeken voor een regionaal mediafonds.

