Eindhoven, 1 oktober 2019
Actuele Motie: Gebarentolk

AcM1A

De ondergetekende heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
Constaterende dat:
- Er in Nederland circa 1,3 miljoen mensen zijn die een gehoorverlies hebben.
- Zo’n 10 tot 13 duizend van deze mensen zwaar slechthorend of zelfs doof zijn.
- Er zo’n 30.000 gebarentaalvaardige doven zijn.
- Er ruim 500 gebarentolken zijn.
- Doven en slechthorenden ernstig belemmerd worden in hun communicatie met bv. de gemeente.
- In de gemeente Utrecht sinds kort via de website een live-video verbinding kan worden gestart
met een gebarentolk.
- Er onlangs een initiatiefvoorstel is ingediend in de Tweede Kamer om de Nederlandse Gebarentaal
(NGT) als officiële taal te erkennen.
Van mening zijnde dat:
- De gemeente Eindhoven voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor doven en
slechthorenden.
- De communicatiemiddelen van de gemeente moeten worden geoptimaliseerd om de
toegankelijkheid voor deze mensen te waarborgen.
- De huidige chatfunctie van de gemeente ontoereikend is.
- Doven en slechthorenden via de website van de gemeente Eindhoven een live-video verbinding
zouden moeten kunnen starten met een gebarentolk die hun vragen kan beantwoorden of
afspraken kan maken.
- Dit ervoor zorgt dat alle Eindhovenaren, dus ook doven en slechthorenden, kunnen meedoen in
onze stad.
Stelt de raad voor het college te verzoeken:
1.
Binnen afzienbare tijd een proef te starten met een gebarentolk die middels een live-video
verbinding kan worden geraadpleegd.
2.
Alle filmpjes die de gemeente op hun website of op social media plaatst te voorzien van
ondertiteling.
3.
Bij een ramp of noodsituatie altijd een gebarentolk in te zetten.
4.
Daarvoor middelen te zoeken binnen de eigen organisatie.
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Deze actuele motie is ingetrokken in de vergadering van 1 oktober 2019.

J. Verbruggen, griffier.

Toezegging wethouder M. Oosterveer.
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