
Amendement 6 Wensen en bedenkingen versterking lokale journalistiek 

Provinciale Staten Utrecht in vergadering bijeen op 23 maart 2022, ter behandeling van 

PS2022BEM06, Versterking lokale journalistiek, 

Overwegende dat 

- Onafhankelijke journalistiek onontbeerlijk is voor een democratische samenleving;

- Controle op de besteding van belastinggeld door de overheid door een onafhankelijke,

gekozen volksvertegenwoordiging dat ook is;

- Dat besteding van belastinggeld als het goed is altijd voortvloeit uit een politieke keuze

en dus nooit volledig ‘onafhankelijk’ is.

Wijzigt beslispunt 2 in: 

Kennis te nemen van het voornemen van GS tot oprichting van een stichting voor een 

mediafonds en naar aanleiding daarvan de volgende wensen en bedenkingen ter kennis van 

gedeputeerde staten te hebben gebracht: 

- Dat de wetgever in artikel 158, lid 2 Provinciewet een voorkeur voor publiekrecht heeft

uitgesproken, maar publiekrecht door Gedeputeerde staten in het Statenvoorstel wordt

benoemd als een keurslijf zonder nader te onderbouwen waarom hier geen

publiekrechtelijke vorm gekozen kan worden;

- Dat na oprichting door GS de stichting een eigen weg kan gaan door onder andere het

voornemen van GS af te zien van een instructierecht van de provincie en door aan de

provincie niet de bevoegdheid toe te kennen om de bestuurders te benoemen of ontslaan

de mogelijkheid om de statuten van een eenmaal opgerichte stichting door een

stichtingsbestuur (via de notaris) te wijzigen;

- Dat een stichtingsbestuur niet democratisch wordt gekozen en zelf opvolgers benoemt

- Dat de statuten van de op te richten stichting nog niet beschikbaar zijn gesteld;

- Bij de oprichting van een stichting deze zo vorm te geven dat een subsidie die door de

stichting wordt gegeven aan een aanvrager moet kunnen worden teruggevorderd als

blijkt dat deze niet leidt tot het beoogde doel of in strijd is met de bepalingen onder 3 in

het gevraagde statenbesluit;

- De jaarlijkse subsidie aan de stichting pas te verlenen nadat een jaarverslag en een

jaarplan in een Statencommissie zijn besproken;

- Dat de stichting alleen in geval van marktfalen mag handelen, dus zich concentreert op

de ‘witte vlekken’ in de provincie;

- Dat de stichting geen subsidie verstrekt als er al subsidie beschikbaar is gesteld vanuit

een rijksregeling die hetzelfde beoogt;

- Dat daarnaast in de statuten de subsidiecriteria, a t/m g zoals vermeld op p.16 van

beleidskader versterking lokale journalistiek, worden opgenomen;

- Dat een evaluatie van de gekozen rechtsvorm moet plaatsvinden voor de subsidie voor

het derde jaar wordt verleend;

VERWORPEN



- Dat bij de oprichting van een eventuele stichting een einddatum moet worden 

aangegeven: de datum waarop de provincie wil dat de stichting stopt met de 

werkzaamheden of deze verlengt; 

- Bij de behandeling van de jaarrekening/ Kadernota nog een besluit moet worden 

genomen over de middelen die beschikbaar worden gesteld voor volgende jaren en dat 

ook het eigenlijke moment is om aan de hand van een onderbouwing te spreken over een 

publiekrechtelijke vorm (subsidies) of privaatrechtelijke vorm (stichting) om het doel van 

ondersteuning van de lokale journalistiek te spreken. De stichtingsakte kan pas daarna 

worden verleden bij de notaris, maar dit proces kan wel worden voorbereid. 
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