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Geacht college
Overal om ons heen is informatie. Maar veel van die informatie is niet toegankelijk voor iedereen. Zo hebben
veel mensen moeite om geschreven teksten goed te begrijpen. Anderen zijn doof of slechthorend en kunnen
de televisie of filmpjes op internet niet volgen zonder ondertiteling. Volgens het VN-verdrag heb je het recht
om zelfstandig beslissingen te nemen. Toegankelijke informatie is dus heel belangrijk.

De gemeente Helmond heeft digitale toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. De gemeentelijke website
laat dit dan ook al zien. Ze houdt onder andere rekening met taalniveau, kleurgebruik en het bedienen van
de site via het toetsenbord. Hier kunnen we als SP zeker tevreden over zijn. Met trots draagt de website
www.helmond.nl dan ook het certificaat van toegankelijkheid.

Hierover heeft de SP enkele vragen:

1. De animatiefilmpjes die de gemeente gebruikt zijn van ondertiteling voorzien. Echter zien we dat
filmpjes van partners, waar bijvoorbeeld wethouders geïnterviewd worden, nog niet standaard
van ondertiteling voorzien zijn. Zou de gemeente met deze partners in gesprek willen gaan om
dit te realiseren?

2. Is het college van B&W het met de SP eens dat in het licht van het VN-verdrag handicap, de
filmpjes waarin onze inwoners van informatie voorzien worden, standaard van ondertiteling
voorzien dienen te worden?
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3. Is het college van B&W bekend met de toegankelijke website van de Gemeente Utrecht?
www.uabc.nl . Deze website is in samenwerking gemaakt met Wij 3.0 / Digiwijs 3.0 en stichting
Leer Zelf Online. Zou de gemeente Helmond het voorbeeld van deze website, met animaties als
ondersteuning, in haar eigen website kunnen inpassen?

4. We lezen op de website www.helmond.nl/toegankelijkheid dat de Toegankelijkheidsverklaring
voor het laatst op 3-3-2020 is herzien. Is de website www.helmond.nl ook in 2021 al herzien?

Namens SP Helmond,
Dirk van Dam en Lonneke Maraczi
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