
 

 

 

                                  

 

M 1 

Motie Transcripties per onderwerp op verzoek voor dove en 
slechthorende inwoners met een auditieve beperking 

 

De Raad, in vergadering bijeen op 1 juli 2019, 

 

Overwegende dat: 

-De Griffie ter vergadering van 21 mei 2019 verslag heeft gedaan van de 
pilot transcripties commissie- en raadsvergaderingen waarna de Raad 
gevraagd is richtinggevende uitspraken te doen ter zake van het maken 
van transcripties van commissie- en raadsvergaderingen 

-In dit kader slechts een tweetal suggesties gedaan worden, te weten 
het maken van transcripties van de gehele raadsvergadering of het 
maken van transcripties van alle commissie- en raadsvergaderingen 

-Goede informatie en transparantie over de politieke besluitvorming 
richting inwoners van groot belang is 

-Het van belang is dat inwoners die doof en slechthorend zijn en de 
audio of tv uitzendingen niet (op afstand) kunnen volgen ook toegang 
moeten kunnen hebben tot voornoemde informatie om betrokken te 
kunnen worden blijven bij deze maatschappij 

-Het van belang is dat deze informatie op verzoek voorhanden is per 
onderwerp, zodat inwoners binnen afzienbare tijd een volledig plaatje 
van de relevante passages uit de commissie- en raadsvergaderingen 
met betrekking tot een specifiek onderwerp kunnen verkrijgen 

Aangenomen, de griffier 

https://stichtsevecht.vvd.nl/


-Naar gelang de behoefte de gemeente Stichtse Vecht doeltreffende 
aanpassingen zal moeten verrichten om informatie toegankelijk te 
maken 

-Kostenbewustzijn en doelmatigheid op z’n plaats is en geborgd moet 
worden dat er alleen kosten worden gemaakt indien bekend is dat er 
een concrete behoefte is bij inwoners 

 

Verzoekt de griffie en het college om: 

-Transcripties op verzoek toe te sturen aan dove en slechthorende 
inwoners per gewenst onderwerp cq specifieke vergadering 

-Specifieke aandacht te genereren op de website van gemeente Stichtse 
Vecht om onze dove en slechthorende inwoners over deze mogelijkheid 
te informeren-Na afloop van een periode van een half jaar na 
verbetering van de website de Raad te informeren over de 
daadwerkelijke vraag van deze groep inwoners naar transscripties 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

VVD      Streekbelangen 

 

 

Babet de Vries    Karin van Vliet 
 

 


