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      organisatie, communicatie en dienstverlening. 

 

Aan de gemeenteraad   

   

   

  J.M.M. Stolk RBK MMI 

  Wethouder 

   

    

    

Uw brief van: 12 oktober 2022 Ons kenmerk: 635334 

Uw kenmerk: -- Contactpersoon: C. van den Heuvel 

Bijlage(n): -- Cluster: Dienstverlening 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over digitale inclu-

sie 

Doorkiesnummer: 0180 698 761 

 Datum: 24 oktober 2022 

 

 

Beste raadsleden,   
 

In uw brief van 12 oktober stelt u een aantal vragen over digitale inclusie. Graag geef ik u hierop een reactie.  

 

Vraag 1: De website van Barendrecht heeft momenteel een D status. (…) Het verzoek of u in de Lo-

kale Inclusie Agenda kan aangeven wat de voornemens zijn van het college om te komen tot een A 

status.  

Op dit moment is het streven niet (enkel) gericht op het behalen van een A-status voor de gemeentelijke 

website. Er wordt in brede zin gewerkt aan de toegankelijkheid van alle websites en apps die onder verant-

woordelijkheid van gemeente Barendrecht vallen.  

 

Hierbij is een A-status op toegankelijkheid (nog) niet haalbaar omdat er landelijk nog geen alternatief is voor 

pdf-documenten. De huidige gemeentelijke website kreeg in de laatste audit overigens een B-status. Dit is 

gezakt naar een C-status, enkel omdat de website afgelopen september niet geaudit is. Dit doet niet af aan 

de feitelijke toegankelijkheid van de website. We hebben ervoor gekozen de huidige gemeentelijke website 

niet opnieuw te laten auditen omdat de website in februari 2023 vernieuwd wordt. Uiteraard wordt ook de 

nieuwe gemeentelijke website geaudit.   

 

Vraag 2: Verder is de gemeenteraad verantwoordelijk voor horizontale verantwoording. Kunt u aan-

geven wanneer het verantwoordingsverslag naar de gemeenteraad wordt gestuurd? 

Recent is vanuit de VNG een handreiking Horizontale verantwoording besluit digitale toegankelijkheid over-

heid beschikbaar gesteld. Op basis hiervan zal een verantwoordingsverslag worden opgesteld. Naar ver-

wachting wordt dit eind Q1 2023 met de gemeenteraad gedeeld.  
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Vraag 3: Is het mogelijk om tijdens een informatieve sessie het verantwoordingsverslag te bespre-

ken? 

Als uw raad daar behoefte aan heeft, kan een informatieve sessie in afstemming met de agendacommissie 

worden aangeboden.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

J.M.M. Stolk RBK MMI 


