MOTIE Toegankelijkheid raadssite
(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Gemeentebelangen Tynaarlo
Raadsvergadering d.d. 13 november 2018
Agendapunt: 10 Begroting
De raad van de gemeente Tynaarlo
in vergadering bijeen op 13 november 2018
Overwegende dat:
- alle websites van overheidsinstanties en semi overheidsinstanties voor 23 september
2020 toegankelijk dienen te zijn voor bezoekers met bijvoorbeeld visuele of auditieve
beperkingen;
- gemeenten verplicht worden een toegankelijkheidsverklaring op te stellen;
- er boetes uitgedeeld zullen gaan worden aan die (semi-)overheidsinstanties, waarvan
de website niet of onvoldoende toegankelijk is;
- de gemeentelijke website www.tynaarlo.nl1 al goed toegankelijk is gemaakt en er een
proces is opgezet waardoor de toegankelijkheid van deze website blijft gewaarborgd;
- dit proces voor de toegankelijkheid van de website raad.tynaarlo.nl2 nog niet geregeld
is.
Verzoekt het College om:
- de Raad binnen twee maanden te informeren over de benodigde verbeteringen en
het benodigde budget, zodat de Raad het besluit kan nemen dit budget beschikbaar
te stellen;
- de site raad.tynaarlo.nl toegankelijk te maken en te houden op dezelfde manier als
gebeurt met de site www.tynaarlo.nl;
- De eventueel benodigde aanpassingen zo snel mogelijk, in samenwerking met de
griffie, te realiseren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:

Peter van Es (Gemeentebelangen Tynaarlo)
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http://www.tynaarlo.nl/
https://raad.tynaarlo.nl/

Toelichting toegankelijkheid
Alle websites dienen toegankelijk te zijn voor mensen met een visuele beperking, mensen
met een auditieve beperking en mensen met beperkingen van andere aard. Daarbij dienen
de teksten die op de website staan, opgesteld te zijn in goed begrijpelijk Nederlands. Dit
dient voor ieder niveau begrijpelijk te zijn. Voorbeelden van aanpassingen zijn alternatieve
tekst bij afbeeldingen en foto’s, ondertiteling bij filmpjes, het kunnen vergroten/verkleinen van
tekst, het in negatieve weergave kunnen zetten van de tekst of het laten voorlezen van tekst.
Door middel van deze aanpassingen wordt de website raad.tynaarlo.nl toegankelijk voor alle
bezoekers. Voor een verdere toelichting verwijzen wij graag naar de VNG-brief inzake de
nieuwe wetgeving3.
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https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20180725_ledenbrief_digitale-toegankelijkheid.pdf

