
BBB-LMG 
Motie  

  

   

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d.   27-10-2022  

   

Onderwerp:    

De vergadering bijeen in haar vergadering op 27 oktober 2022  

   

Context: in het jaar 2018 is de lokale omroep Mediagroep Midden-Groningen ontstaan en daarmee de 

samenwerking aangegaan met Midden-Groningen. In deze raadsvergadering gaan we instemmen met 

het verzoek van het Commissariaat voor de Media over de zendtijdtoewijzing aan Stichting 

Mediagroep Midden- Groningen.  

   

Constaterende:   

- dat er een media groep in onze gemeente is die al zeer professioneel te noemen is.  
- Maar dat er op dat gebied nog wel professionele winst valt te behalen voor deze media-groep.  
- En de lokale media en journalistiek gebaat is bij een degelijke financiële steun. 
- Dat wij als gemeenteraad vanzelfsprekend geen invloed uit willen oefenen op de inhoudelijke 

keuzes van de media-groep Midden-Groningen  
- Maar dat we ze wel de ruimte willen bieden om onze gemeente beter te bedienen op het 

gebied van journalistiek juist in tijden van groot wantrouwen van de journalistiek bij het grote 

publiek, waarin wij ons heden ten dage bevinden. 

  

Verzoekt het College:   

- Om met de media-groep in gesprek te gaan om samen te gaan kijken op welke manier wij 
deze groep beter financieel kunnen ondersteunen.   

- Eventueel is er de optie om de aansluitingsvergoeding op te kunnen schalen met €0.50 

- Om ons als raad op de hoogte te houden van dit proces  

  

 en gaat over tot de orde van de dag,  

  

Thorwald Vader  

SP   

  

     



BBB-LMG 
   

Hoogezand,  27-10-2022   

Namens de fractie (s)    
   
 Thorwald Vader              Nette Kruzenga.            Yannick Lutterop 

         SP                                    BBB-LMG.                               D66 

    ………….…                 ……………….               …………………    
   

                                    

  

   

         overgenomen   

De motie   is      aangenomen     met      stemverhouding  ….. :  …….   

                                  verworpen                                                  

   

fracties voor:   

   

fracties tegen:    

   

   

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27/10/2022 

   

De raad van de gemeente Midden-Groningen   

   

   

   

   

   

  
   
Motie:    
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.   
   



BBB-LMG 
Wijze van indienen van een motie:   
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.   


