
 

 
 

Amendement 

 

Onderwerp: gemeentelijke tekstschrijver 

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 14 maart 2019. 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de 
tekst van het voorstel ‘Uitvoering coalitieakkoord ‘Voor Oudewater, mèt Oudewater’, 
onderdeel communicatie’ als volgt te wijzigen. 
 
Bestaande tekst 
Uitvoering: 
1.1. De raadsgriffier werft een tekstschrijver op basis van de leidraad van de Raad 
voor de Journalistiek. In algemene zin komt dat hierop neer: 

 De journalist bericht waarheidsgetrouw. Op basis van zijn informatie 
moeten lezers, kijkers en luisteraar een zo volledig mogelijk en 
controleerbaar beeld vormen van het nieuwsfeit waarover wordt bericht. 

 De journalist en zijn redactie zijn vrij in de selectie van nieuws 

 De journalist behoeft geen toestemming voor of instemming met een 
publicatie te hebben van degene over wie hij publiceert. Wel dient hij het 
belang dat met de publicatie gediend is, af te wegen tegen de belangen die 
eventueel door de publicatie worden geschaad. 

 In de berichtgeving maakt de journalist een duidelijk onderscheid tussen 
feiten en beweringen en meningen. 

 De journalist vermijdt eenzijdige en tendentieuze berichtgeving, maakt geen 
misbruik van zijn positie, verricht zijn bericht in onafhankelijkheid en 
vermijdt schijn van belangenverstrengeling. 

 De journalist meldt de etnische afkomst, nationaliteit, ras, religie en 
seksuele geaardheid van groepen en personen alleen wanneer dit nodig 
blijkt voor de context van het nieuwsfeit waarover wordt bericht. 

 
Nieuwe tekst 
Uitvoering: 

 1.1. De raadsgriffier werft in samenwerking met een representatieve selectiecommissie van de       
gemeenteraad een freelance journalist/tekstschrijver. De raadsgriffier stuurt de freelance 
journalist/tekstschrijver (verder tekstschrijver) aan volgens de huidige spelregels: 

 De tekstschrijver bericht objectief, zo volledig mogelijk en in begrijpelijk taal. Op basis van 
zijn berichtgeving moeten lezers op de hoogte zijn van de feiten en meningen over de 
beschreven onderwerpen uit de bijeenkomsten waarvan hij/zij verslag doet.; 

 De tekstschrijver is vrij in zijn/haar onderwerpkeuze; 

 In de berichtgeving maakt de tekstschrijver herkenbaar onderscheid tussen feiten en 
beweringen en meningen;  

 De tekstschrijver vermijdt eenzijdige en tendentieuze berichtgeving, maakt 
geen misbruik van zijn positie vermijdt schijn van belangenverstrengeling. 

 De tekstschrijver meldt de etnische afkomst, nationaliteit, ras, religie en 
seksuele geaardheid van groepen en personen alleen wanneer dit relevant 
is voor het onderwerp waarover wordt bericht. 

 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

Toelichting: 
 

- Met dit amendement doen we beter recht aan het doel van het inhuren van de 
gemeentelijke tekstschrijver en bieden we duidelijkheid over de status van de 
tekstschrijver en de aard van de werkzaamheden. Daarmee voorkomen we 
misverstanden over het onderscheid tussen overheidsvoorlichting en vrije 
nieuwsgaring door de pers.  

 

Ondertekening en naam: 

 

 

W.K. Knol 
De Wakkere Geelbuik 

 

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 14 maart  2019. 

Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen: 

………………………….. ……………………….. 
 

………………………….. ……………………….. 
 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

mr. A. van der Lugt mr. drs. P. Verhoeve 

 


