Motie Teletolk
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 september 2019, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat


In Woerden iedereen mee moet kunnen doen en dat dat een bewuste beleidskeuze is;



De communicatie met de gemeente een belangrijk aspect is voor inwoners om mee te kunnen doen
en actief betrokken inwoner te kunnen zijn

Overwegende dat


Voor inwoners met een auditieve beperking en/of spraakbeperking deze communicatie niet altijd
makkelijk is;



Er een voorziening bestaat in de vorm van Teletolk als ondersteuning voor de communicatie met de
gemeente.

Verzoekt het college


een Teletolkbutton toe te voegen aan de website van de gemeente Woerden en deze voorziening
bekend te maken bij alle inwoners en inwoners met auditieve beperking in het bijzonder (via onder
andere de organisatie van het gebarencafé);



De mogelijkheid van Teletolk onder de aandacht te brengen bij andere maatschappelijke en publieke
organisaties in Woerden;



De kosten hiervoor te dekken uit de programmakosten of, als dat onvoldoende dekkend is, uit het
initiatievenbudget.

en gaat over tot de orde van de dag.
Coby Franken, Progressief Woerden
Birgitte van Hoesel, D66
Vera Streng, CDA
Wout den Boer, STERK Woerden
Lia Noorthoek, CU/SGP
Wilma de Mooij, SP

Toelichting
Teletolk is een voorziening waarmee via een klik op een button op de website contact wordt gelegd met een
gebarentolk en/of toetsenondersteuning. Het goede van de Teletolk is dat het geschikt is voor alle type
mensen met auditieve beperkingen: initieel doven, plotsdoven en ook voor mensen met een
spraakbeperking. Men kan kiezen voor tolk NGT*, NmG* en ook voor tekstbemiddeling
wanneer men nog niet (goed) kan gebaren.
Steeds meer gemeentes maken gebruik van Teletolk (Utrecht, Leusden, Ede,....)
De kosten hiervan zijn 65,00 per maand als basis en 9 ct per minuut per telefoontje.
Deze motie is tot stand gekomen met hulp van bezoekers van het gebarencafé in Woerden.

*) NGT is Nederlandse GebarenTaal en is een zelfstandige taal. Op dit moment speelt landelijk de officiële
erkenning van NGT als taal
*) NmG is Nederlands met gebaren. Men praat gewoon Nederlands en ondersteunt dit met gebaren.

