
	  

Inbreng	  Claudia	  Wolff	  over	  Crossmediaal	  Verslaan	  
Raadsvergadering	  
Vergadering	  gemeenteraad	  24	  november	  2015	  
	  
Voorzitter,	  
Laat	  ik	  beginnen	  te	  zeggen	  dat	  D66	  zal	  instemmen	  met	  dit	  raadsvoorstel.	  	  
Ik	  wil	  daarbij	  onze	  overwegingen	  delen	  en	  enkele	  opmerkingen	  maken.	  
	  
Ik	  start	  met	  onze	  overwegingen:	  
D66	  vindt	  het	  niet	  het	  juiste	  moment	  om	  de	  discussie	  te	  voeren	  of	  we	  door	  willen	  gaan	  
of	  niet	  gezien	  de	  ontwikkelingen	  die	  voor	  2016	  in	  het	  raadsvoorstel	  worden	  beschreven.	  
Enerzijds	  betreft	  dit	  de	  ontwikkelingen	  rondom	  de	  huisvesting	  en	  het	  optimaliseren	  van	  
de	  digitale	  voorzieningen	  waardoor	  crossmediale	  verslaglegging	  mogelijk	  overbodig	  
wordt.	  Waarom	  zou	  je	  nu	  grote	  veranderingen	  aanbrengen,	  als	  je	  mogelijk	  over	  een	  jaar	  
tot	  de	  conclusie	  komt	  dat	  je	  het	  anders	  wilt	  gaan	  doen.	  
Anderzijds	  speelt	  er	  een	  discussie	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  lokale	  omroepen	  en	  ook	  op	  
twitter	  hebben	  we	  de	  journalist	  van	  omroep	  Zuidplas	  al	  een	  balletje	  zien	  opgooien	  over	  
regionale	  samenwerking	  in	  lokaal	  omroepland.	  	  
Kortom	  D66	  wil	  geen	  grote	  veranderingen	  doorvoeren	  voor	  2016	  gezien	  de	  discussies	  
die	  toch	  gevoerd	  gaan	  worden	  in	  2016.	  Wij	  steunen	  de	  verbeteringen	  die	  staan	  genoemd	  
in	  het	  raadsvoorstel	  wel.	  
	  
Wel	  hebben	  we	  er	  behoefte	  aan	  enkele	  opmerkingen	  te	  plaatsen	  bij	  het	  middel	  cross	  
mediaal	  verslaan.	  In	  de	  enquête	  zien	  we	  een	  verdeeld	  beeld	  onder	  zowel	  inwoners	  als	  
raadsleden	  over	  de	  wijze	  van	  verslaan	  in	  het	  weblog,	  interviews	  en	  in	  de	  aanvullende	  
berichten	  in	  de	  sociale	  media,	  onder	  meer	  over	  de	  evenwichtigheid	  ervan.	  D66	  is	  van	  
mening	  dat	  er	  niet	  kan	  worden	  gesproken	  over	  een	  verslag,	  maar	  dat	  Omroep	  Zuidplas	  
en	  de	  daaraan	  verbonden	  journalist	  een	  reportage	  maakt.	  In	  het	  weblog,	  de	  social	  
mediaberichten	  en	  de	  interviews	  heeft	  de	  journalist	  met	  name	  oog	  voor	  dat	  wat	  naar	  
zijn	  oordeel	  nieuwswaarde	  heeft.	  Dat	  is	  tenslotte	  de	  rol	  van	  de	  journalist.	  Dit	  betekent	  
per	  definitie	  dat	  de	  reportage	  niet	  beschouwd	  kan	  worden	  als	  een	  verslag	  van	  datgene	  
wat	  is	  besproken.	  
	  
Je	  zou	  kunnen	  overwegen	  om	  te	  proberen	  strakkere	  afspraken	  te	  maken	  met	  de	  omroep	  
over	  een	  meer	  evenwichtige	  reportage,	  maar	  daar	  heeft	  D66	  toch	  wat	  moeite	  mee.	  Je	  
treedt	  dan	  als	  gemeente	  in	  de	  journalistieke	  vrijheid	  van	  de	  omroep	  en	  dat	  is	  onzes	  
inziens	  niet	  gewenst.	  De	  journalistiek	  dient	  altijd	  een	  onafhankelijke	  controlerende	  rol	  
te	  kunnen	  spelen.	  
	  
We	  hebben	  naast	  de	  reportage	  natuurlijk	  ook	  een	  verslag,	  namelijk	  de	  bandopname	  die	  
terug	  te	  luisteren	  is	  op	  de	  website	  van	  de	  gemeente.	  Maar	  laten	  we	  eerlijk	  zijn,	  weinig	  
inwoners	  zullen	  deze	  terug	  luisteren	  om	  te	  weten	  wat	  er	  exact	  is	  gezegd	  door	  welke	  
partij.	  	  



	  
D66	  heeft	  er	  daarom	  behoefte	  aan	  om	  naast	  de	  discussie	  over	  de	  voortzetting	  van	  het	  
crossmediaal	  verslaan	  an	  sich	  te	  kijken	  welke	  mogelijkheden	  er	  zijn	  om	  dat	  wat	  er	  zich	  
afspeelt	  in	  de	  raadszaal	  dichter	  bij	  de	  inwoners	  te	  brengen.	  Wij	  zijn	  erg	  blij	  met	  de	  VIP-‐
gasten	  die	  vanavond	  en	  het	  komend	  jaar	  in	  deze	  zaal	  worden	  uitgenodigd.	  Daarnaast	  
zouden	  wij	  willen	  kijken	  of	  het	  stemgedrag	  per	  politieke	  partij	  op	  raadsvoorstellen,	  
moties	  en	  amendementen	  meer	  inzichtelijk	  gemaakt	  kan	  worden	  voor	  inwoners.	  Nu	  
staat	  dit	  verwerkt	  in	  het	  audioverslag,	  maar	  misschien	  kan	  het	  gewoon	  apart	  
gepubliceerd	  worden	  door	  de	  gemeente?	  Wij	  zouden	  in	  ieder	  geval	  graag	  zien	  dat	  het	  
stemgedrag	  makkelijker	  toegankelijk	  wordt	  en	  inwoners	  makkelijker	  kunnen	  zoeken	  
naar	  de	  onderwerpen	  die	  hen	  interesseren.	  Zelfs	  voor	  ons	  raadsleden	  is	  het	  al	  een	  
uitdaging	  om	  dit	  terug	  te	  vinden	  namelijk.	  Je	  moet	  exact	  weten	  wanneer	  een	  onderwerp	  
is	  behandeld	  om	  het	  te	  kunnen	  vinden.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


