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Onderwerp 
 Motie van de leden Grooten, Vroege, Biemond, N.T. Bakker, De Grave-Verkerk, 
Boomsma Taimounti en Veldhuyzen inzake financiering buurtmedia 
 
Aan de gemeenteraad 
 Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de begroting 2021. 
Constaterende dat: 
• Amsterdam diverse buurtmedia kent in verschillende buurten die op een 

laagdrempelige manier bewoners informeren; 
• Door de keuzes van stadsdelen binnen de sociale basis, diverse buurtmedia hun 

financiering dreigen kwijt te raken;  
Overwegende dat: 
• Een van de pijlers van de Uitvoeringsagenda Democratisering het vergroten van 

de autonomie en zeggenschap in de buurt is;  
• Buurtmedia belangrijk zijn als ogen en oren in de buurten en daarmee bewoners 

van lokaal nieuws kunnen voorzien; 
• Buurtmedia de betrokkenheid van mensen bij hun buurt kunnen vergroten, zo 

blijkt uit de Burgermonitor 2017. 
 
 
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
 1. Een regeling op te zetten voor buurtmedia van 210.000 euro, te weten 30.000 

euro per stadsdeel. Hiervoor criteria te ontwerpen en deze voor te leggen aan de 
Raad; 

2. De dekking voor deze regeling te vinden binnen de middelen van de 
Uitvoeringsagenda Democratisering/middelen maatschappelijk initiatief. 
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