Motie 1

De oudste krant van Nederland mag niet verloren gaan

Van

PvdA, D66, Groenlinks, Hart voor Bloemendaal,
Liberaal Bloemendaal, CDA
Ondersteuning redactie Haarlems Dagblad
15 februari 2017
7 februari 2OL7

Onderwerp:
Datum raad
Datum motie

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 15 februari 2015;

constaterende dat
o

De Telegraaf Mediagroep (TGM) zodanig op de regionale dagbladen in Noord-

Holland wenst te bezuinigen, dat daardoor een kwart van de regioredactie dreigt
te worden ontslagen;
overwegende dat
a

a

a

Het Haarlems Dagblad en andere regionale kranten door hun berichtgeving een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de lokale democratie;
Inwoners van de gemeente Bloemendaal via het Haarlems Dagblad er kennis van
kunnen nemen welke zaken er binnen de gemeente en de regio spelen en daar
desgewenst invloed op kunnen uitoefenen;
De lokale democratie er mee gediend is dat het doen en laten van college en raad
kritisch wordt gevolgd door onafhankelijke en vakkundige journalisten;

van mening zijnde
a

Dat door het voorgenomen ontslag van een kwart van de regioredactie ernstig
afbreuk dreigt te worden gedaan aan de kwaliteit van de berichtgeving;

spreekt uit
a

Dat de raad de regioredactie volledig ondersteunt in haar verzet tegen
het voorgenomen ontslag door de Telegraaf Media Groep;

en verzoekt het college
Het standpunt van de raad over te brengen aan het bestuur van de Telegraaf Mediagroep
en er bij het bestuur op aan te dringen van de voorgenomen ontslagen af te zien;

en gaat over tot de orde van de dag

PvdA

H.A.L. Schell

C.A, van Stralen
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Vervolg ondertekening Motie "De oudste krant van Nederland mag niet verloren gaan"
dd. 7 februari 2OL7.
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