
Uitvoering Motie 2020-28 M.7.2 Inclusie - Inclusief 
vergaderen 

Notitie voor presidium van 20 april 2021 waarin 9 verbetervoorstellen voor inclusief 
vergaderen die zijn aangedragen uit de ambtelijke organisatie zijn uitgewerkt.

1. Vergaderingen/overleggen ondertitelen 
Alle raadsvergaderingen en informatierondes worden achteraf voorzien van 
ondertitels. Met leverancier is overleg hoe dit verbeterd kan worden. 

2. Achtergrondgeluid is erg storend. Het is prettig als alleen degene die aan het 
woord is zijn/haar geluid aan heeft staan. Er is een functie in MS Teams waarbij 
de voorzetter ieders geluid op ‘stil’ kan zetten.
Dit hoort tot de regels van het digitaal vergaderen. Naleving is continu onder de 
aandacht van de voorzitters en de griffiers.

3. Een zelfgekozen/ zelf ingestelde achtergrond is erg onprettig voor slechtzienden. 
Als men beweegt, verschuift het beeld. Het beste is een effen, neutrale kleur voor 
het contrast (voor zover dat kan).
De techniek die wij gebruiken om onze vergaderingen te streamen staat andere 
achtergronden niet toe. Dus dit probleem treedt niet op bij onze vergaderingen. 

4. Om de vergadering/discussie te kunnen volgen, is het erg prettig als men eerst 
zijn/haar naam noemt, liefst ook met de naam van de partij erbij. Zo is het voor 
slechtzienden/blinden duidelijk wie er spreekt, ook als zij de stem (nog) niet 
herkennen. Een host die steeds de volgende spreker aankondigt, is ook een 
optie.
Dit hoort tot de regels van het digitaal vergaderen. Naleving is continu onder de 
aandacht van de voorzitters en de griffiers

5. Contrast is erg prettig, zowel bij het zien van personen als teksten. Een 
ervaringsdeskundige noemde het voorbeeld dat er laatst een stemming was, 
waarbij de uitslag werd weergegeven in witte tekst op een groene achtergrond. 
Voor slechtzienden is dit niet te lezen, te weinig contrast.
Het digitaal stemmen is nieuw voor de griffie. Wij zijn nog niet zover in het 
beheersen van deze techniek dat wij kunnen onderzoeken of dit tot de 
mogelijkheden behoort. 

6. Voor sommigen is het prettig als zij een presentatie van tevoren kunnen inzien, 
om beter te volgen waar het over gaat (niet elke spreker is even duidelijk)
Presentaties worden door de griffie standaard vooraf toegevoegd aan de 
vergaderstukken. Dit is nl. ook fijn voor de raadsleden. Echter wij ontvangen niet 
altijd een presentatie vooraf. 

7. Audiodescriptie kan ook erg handig zijn voor slechtzienden/blinden
Dit is een minder relevante optie voor het digitaal vergaderen. Raad werkt zelden 
met videomateriaal dat onderdeel uitmaakt van de vergadering. Zo staat de 
techniek, die wij inzetten voor digitaal vergaderen, het niet toe om video met 
geluid af te spelen in een live-stream. 



8. Een lijst waarop alle namen en partijen van de raadsleden staan, die je bij 
binnenkomst kunt krijgen (eventueel met audiodescriptie of in braille).
De griffie heeft tot voor kort steeds aangedrongen op een correcte manier van 
inloggen en aanmelden bij een digitale vergadering: naam en fractie. 
Dit zullen we nogmaals onder de aandacht brengen. Ook vanuit de invalshoek 
van inclusief vergaderen. 

9. Het is voor mensen met een beperking prettig als ze merken dat er mogelijkheden 
zijn speciaal voor hen. Een ervaringsdeskundige zei het volgende: Zet duidelijk 
van tevoren neer: bent u slechtziend, blind, slechthorend of doof of heeft u een 
andere beperking, en heeft u daar iets extra’s voor nodig, laat het ons dan weten 
(met telefoonnummer en mailadres). (dus expliciet benoemen dat het om een 
visuele of auditieve beperking gaat dat er dan extra middelen beschikbaar zijn). 
De vraag is nog wel even wat we dan als extra middelen in kunnen zetten, maar 
dit zou bijvoorbeeld een tolk kunnen zijn.
In onze contacten met inwoners, bijvoorbeeld bij aanmelding om in te spreken of 
om als gast van de raad aanwezig te zijn, inventariseert de griffie standaard hoe 
wij de mensen kunnen tegemoet kunnen komen. Als deze verzoeken worden 
gedaan zullen wij deze zeker oppakken. 
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