Verwezen naar de commissie

Motie
Reg. Nr. M. 6.4
Agendapunt 6. Programmabegroting 2022
Onderwerp: Ondertiteling voor doven en slechthorenden bij uitzendingen van de gemeenteraad, middels beeld en geluid
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 9 november 2021,
Constaterende dat:
•

•

•

•
•

Televisiekijken speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven, het is voor zowel informatie als voor ontspanning
een van de primaire bronnen. Ook speelt televisie een rol bij maatschappelijke cohesie en bij de totstandkoming
van een gemeenschappelijk sociaal referentiekader. ( normen en waarden) Toegankelijkheid van
televisieprogramma’s voor zoveel mogelijk mensen is dan ook van wezenlijk belang.
Doven en slechthorenden, 1,5 miljoen mensen in Nederland, zijn voor het kunnen volgen van
televisieprogramma’s afhankelijk van beschikbaarheid van ondertiteling. De ondertiteling van Nederlandstalige
programmaonderdelen is in onvoldoende mate beschikbaar. Op lokaalniveau zijn geen programmaonderdelen
waar ondertiteling beschikbaar is.
Overheidsinstanties moeten hierop acteren en interventie is noodzakelijk. Het is maatschappelijk niet
verantwoord dat een dergelijke groep personen de onbelemmerde toegang tot Nederlandstalige televisieuitzendingen wordt ontzegd. Daarbij wordt mede met klem gewezen op nieuws- en actualiteitsuitzendingen.
Belangrijk om op de hoogte te komen en te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente en
de discussies die daar spelen met betrekking tot maatschappelijke onderwerpen waar ook doven en
slechthorenden belang bij hebben dan wel deel van uitmaken. De doven en slechthorenden moeten volwaardig in
de Nederlandse maatschappij kunnen functioneren.
Daarbij is het van belang dat er de voorkeur aan gegeven wordt aan letterlijke ondertiteling. Doven en
slechthorenden willen liever niet dat anderen voor hen beslissen welke tekst belangrijk is en welke niet.
Het vanaf 23 september 2020 verplicht is alle eerder opgenomen audio- en videobestanden die online blijven
staan of opnieuw beschikbaar worden gesteld ondertitelt behoren te zijn. (Bron Ministerie van Binnenlandse
Zaken)

Overwegende dat:
•
•
•
•

De gemeente zelf middelen inzet om de inwoners te informeren zoals ondertiteling bij commissie- en
raadsvergaderingen, dan wel inzet van gebarentolken
Er bij de komende verkiezingen uitzendingen zullen zijn zeer waarschijnlijk zonder ondertiteling
De gemeente een eigen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot een goede communicatie naar alle
inwoners dus ook naar doven en slechthorenden
Al de inwoners van gemeente Stichtse Vecht het recht hebben om goed geïnformeerd te worden en op deze
wijze bij te dragen aan een inclusieve wereld

Roept het college op:
1.
Ten spoedigst, maar zeker vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2022 te bewerkstelligen dat voldaan
wordt aan de plicht om doven en slechthorenden van noodzakelijke informatie te voorzien en hier
middelen voor vrij te maken. Zoals ondertiteling bij de lokale omroep en andere uitingen van digitale
bewegende beeld/ geluid informatie.
2.
Het beschikbare geldbedrag van euro 35.000,-- bestemd voor het project “Box in de wijk”, welk project
door de Raad is afgewezen, te besteden voor de ontwikkeling/onderzoek van in de motie genoemde.

En gaat over tot de orde van de dag
Het Vechtse Verbond
Mieke Hoek
Toelichting
Verplichtingen vanuit het Besluit digitale toegankelijkheid overheid
•
•

Alle eerder opgenomen (niet live) audio- en videobestanden die vanaf 23 september 2020 op het digitale kanaal
worden geplaatst moeten toegankelijk zijn;
Alle live uitgezonden audio en video hoeft niet toegankelijk te zijn. Als een live uitgezonden audio- of
videofragment na de live uitzending online blijft staan of opnieuw beschikbaar wordt gesteld, gaan de eisen voor
eerder opgenomen audio en video gelden.

