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Kernboodschap  Het Haarlems Mediafonds (HMF) is een onafhankelijke stichting die journalistieke 

kwaliteitsproducties over Haarlemse onderwerpen stimuleert en daaraan 

financiële bijdragen toekent. De gemeente Haarlem heeft de zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid van het fonds hoog in het vaandel. Het college van 

burgemeester en wethouders stemt daarin in met een statutenwijziging van het 

HMF, waardoor de stichting toekomstige statutenwijziging niet meer ter 

instemming aan de gemeente hoeft voor te leggen. 

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Raadsbesluit Oprichten stimuleringsfonds lokale journalistiek (2019/420699) in 

raadsvergadering, 11 juli 2019 

- Informatienota Oprichting Haarlems Mediafonds (2021/137824) ter kennisname 

aangenomen in commissie Bestuur, 8 april 2021 

 

Besluit College  

d.d. 20 april 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met statutenwijziging van het Haarlems Mediafonds, waardoor 

statutenwijzigingen niet meer ter instemming aan het college van 

burgemeester en wethouders te hoeven worden voorgelegd. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Oprichten-stimuleringsfonds-lokale-journalistiek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/02-maart/10:00/Oprichting-Haarlems-Mediafonds
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1. Inleiding  

De gemeente wil in Haarlem de kwaliteitsjournalistiek bevorderen, teneinde inwoners, instellingen 

en bedrijven in de Haarlemse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Haarlem en 

directe omgeving. De gemeenteraad heeft hiertoe eenmalig € 250.000,- bestemd. 

 

Het Haarlems Mediafonds heeft zich in maart 2021 opgericht om journalistieke kwaliteitsproducties 

over Haarlemse onderwerpen te stimuleren en daaraan financiële bijdragen toe te kennen.  

 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. In te stemmen met statutenwijziging van het Haarlems Mediafonds, waardoor 

statutenwijzigingen niet meer ter instemming aan het college van burgemeester en 

wethouders te hoeven worden voorgelegd. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Het ondersteunen van het Haarlems Mediafonds zodat zij als deskundige, zelfstandige en 

onafhankelijke stichting kwaliteitsjournalistiek bevordert, teneinde inwoners, instellingen en 

bedrijven in de Haarlemse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Haarlem en directe 

omgeving. 

 

 

4. Argumenten 

1. Borgen van zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het Haarlems Mediafonds 

De gemeente Haarlem staat en gaat voor onafhankelijkheid van de journalistiek en de media.  

De gemeente wil daarom op geen enkele wijze inhoudelijk, organisatorisch en/of bij de uitvoering 

van de activiteiten van het Haarlems Mediafonds betrokken zijn.  

In de oprichtingsstatuten is opgenomen dat wijzigingen van de statuten ter instemming moeten 

worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Door in te stemmen dat deze 

bepaling wordt geschrapt uit de statuten, borgt het college de zelfstandigheid en onafhankelijkheid 

van het Haarlems Mediafonds. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Geen invloed gemeente op rol Haarlems Mediafonds 

Met het laten vervallen van de instemmingsbepaling heeft de gemeente geen invloed op de rol van 

het Haarlems Mediafonds. Dat is ook juiste de bedoeling om de onafhankelijkheid en zelfstandigheid 

van het fonds te borgen. 

Bij de eerstkomende statutenwijziging wordt de tekst over de instemming van het college vervangen 

door de zin dat de doelbepaling van het fonds onherroepelijk is en niet door het bestuur gewijzigd 

kan worden. Het fonds blijft daarmee altijd gericht op het bevorderen van de kwaliteitsjournalistiek 

over Haarlemse onderwerpen. 

 

 

6. Uitvoering 

1. Het Haarlems Mediafonds ontvangt dit besluit. 

2. Het Haarlems Mediafonds en de gemeente Haarlem onderzoeken momenteel samen de 

meest gewenste wijze waarop het door de raad vastgestelde budget aan het fonds toegekend kan 

worden. Mogelijk is een schenking van een gift een meer geschikte vorm dan de in de Informatienota   

‘Oprichting Haarlems Mediafonds’ (2021/137824) eerder vermelde wijze van subsidiëring en 

mandaatverstrekking. Zodra hier duidelijkheid over is, zal het college dit via een collegebesluit delen 

met de gemeenteraad. Dit besluit wordt komende maand verwacht. 

 

 

7. Bijlagen 

Geen 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/02-maart/10:00/Oprichting-Haarlems-Mediafonds

