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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-758161268 DOS-2020-

0000324

Onderwerp

Instelling Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds

Advies

1. Vast te stellen het Reglement Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds. 

2. Te bepalen dat de leden van de Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds worden

benoemd voor een periode van twee jaar.

3. Vast te stellen de benoemingsbrieven waarmee de leden van de Selectiecommissie Zuid-

Hollands Mediafonds worden benoemd.

4. Vast te stellen dat het Reglement Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds wordt

bekendgemaakt door publicatie in het provinciaal blad.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Selectiecommissie Zuid-Hollands

Mediafonds.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1.   Reglement Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds

2.   Brief benoeming mevr. E. Kuit

3.   Brief benoeming mevr. E. Habers

4.   Brief benoeming dhr. R. Oosterwoud

5.   Brief benoeming dhr. H.P.M.J. Schneider

6.   Brief benoeming dhr. R. Tuhuteru

7.   Achtergrond Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 november 2020 Nvt
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1 Toelichting voor het College

 

De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek vereist in hoofdstuk 3 voor de

uitvoering van het onderdeel “Journalistieke Producties” de instelling van een selectiecommissie.

Deze externe commissie bestaat uit 5 leden die onafhankelijk en gezamenlijk advies uitbrengen

aan GS over de te honoreren journalistieke producties. De commissie hanteert hiervoor de

selectie- of scoringscriteria die in de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse

Journalistiek zijn opgenomen. De commissie zal de aanvragen bestuderen, beoordelen en in een

aparte vergadering bijeenkomen om tot een gezamenlijke score te komen. Per aanvraagronde

zullen naar verwachting enkele tientallen aanvragen moeten worden beoordeeld. De commissie

wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van de provincie Zuid-Holland. De secretaris

heeft geen inhoudelijke inbreng.

De commissie zal verder met de provincie een voorlichtingsbijeenkomst houden voor lokale en

regionale journalisten in Zuid-Holland om de journalisten zo goed mogelijk op weg te helpen met

hun aanvragen. De commissie werkt met een reglement waarin de werkwijze is vastgelegd. Het

reglement is vergelijkbaar met het reglement van de deskundigencommissie voor de

subsidieregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) van de provincie.

Bij de selectie van de kandidaten voor de commissie waren de uitgangspunten: ervaring dan wel

verstand van journalistiek maar niet (meer) actief in de journalistiek, binding met de

provincie/regio, maatschappelijk betrokken, voldoende tijd en energie. Op basis hiervan is het

journalistieke veld navraag gedaan naar geschikte kandidaten, zijn kandidaten geselecteerd,

gesproken en is op basis hiervan een keuze gemaakt voor de volgende vijf personen:

1. Mevrouw Eva Kuit (voorzitter);

2. Mevrouw Esther Habers;

3. De heer Ruurd Oosterwoud;  

4. De heer Hugo Schneider; 

5. De heer Rocky Tuhuteru.

Zoals iedere adviescommissie van de provincie ontvangen de leden van de selectiecommissie

een vacatie- en reiskostenvergoeding. Voor de commissieleden geldt een vacatievergoeding van

€ 1000 per aanvraagronde; voor de voorzitter € 1250. Deze vergoeding is vergelijkbaar met

andere adviescommissies werkzaam voor de provincie, zoals bijvoorbeeld de

deskundigencommissie voor de MIT-subsidies of de Adviescommissie Detailhandel.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW: maximaal € 15.000, inclusief vacatie en reiskosten.

Programma: Samen werken aan Zuid-Holland / Beter Bestuur / Sterke Gemeenten

Financiële risico’s: Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Voor openbaarmaking van de namen van de selectiecommissie is toestemming gegeven door de

respectievelijke leden. Net als het Reglement Selectiecommissie worden ook de

benoemingsbrieven bij dit GS-voorstel openbaar gemaakt; daarbij worden de (privé)adressen in
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de aanhef weggelakt. Een en ander is kortgesloten met en akkoord bevonden door de AVG-

functionaris.

 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Dit besluit maakt deel uit van de vaststelling van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-

Hollandse Journalistiek bij besluit genomen door GS op 24 november 2020 (PZH-2020-

758115240).

 

3 Proces

 Per brief worden de leden in kennis gesteld van hun benoeming voor een periode van 2 jaar.

 

4 Participatie

 N.v.t. 

 

5 Communicatiestrategie

 

De publiekssamenvatting wordt gepubliceerd. Op de website van de provincie zal op de nieuwe

themapagina Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek informatie worden opgenomen over

de leden.

 


