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1. Kennisnemen van 

• De uitvoering van de aangenomen motie ‘Inzetten gebarentolk’ van 3 juli 2019. 

• Inzet van de Nederlandse gebarentolk door de gemeente Gooise Meren in 2020. 

 

2. Inleiding 

In het coalitieakkoord is Inclusie als speerpunt opgenomen. We willen dat alle inwoners kunnen 

deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen 

aan activiteiten, vrienden maken en houden. Met het van kracht worden van het VN-Verdrag 

Handicap hebben gemeenten sinds 2017 de wettelijke taak gekregen om het voortouw te nemen 

bij de lokale uitvoering van het VN-verdrag. 

 

3. Kernboodschap 

In Nederland zijn 1,6 miljoen mensen die slechthorend zijn en ongeveer 15.000 mensen die doof 

zijn. Eén op de 1.ooo mensen wordt doof geboren en één op de 1.000 mensen wordt doof op 

kinderleeftijd (Bron = Raad voor Gezondheidsonderzoek). We vinden het belangrijk dat inwoners 

van onze gemeente die doof/slechthorend zijn, ook mee kunnen doen en toegang hebben tot 

belangrijke informatie. Veel dove mensen communiceren door middel van gebarentaal. Voor hen is 

gesproken taal immers minder toegankelijk, doordat zij de klanken niet kunnen horen. In 

gebarentaal staan de handen, het gezicht en de ogen centraal. 

 

Een gebarentolk bij twee openbare bijeenkomsten van de gemeente 

In 2020 zal er bij wijze van pilot een Nederlands Gebarentolk worden ingezet bij twee openbare 

bijeenkomsten van de gemeente. We starten hiermee tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 

2020. Daarna wordt besloten bij welke andere bijeenkomst eveneens de gebarentolk wordt 

ingezet. De  uitvoering vindt plaats met een erkend Nederlands Gebarentolk, die uit onze 

gemeente afkomstig is. De aanwezigheid van de gebarentolk zal in de uitnodiging via alle 

gemeentelijke kanalen worden gecommuniceerd. De inzet wordt na afloop geëvalueerd. 

 

Ervaring met inzet van een gebarentolk  

In 2019 is tijdens drie avonden al een Nederlands Gebarentolk ingezet, namelijk bij de 

nagesprekken van de filmreeks Iedereen doet mee! Het aantal dove mensen dat hier gebruik van 

heeft gemaakt varieerde van 0- 6 mensen. De waardering was zeer positief. Zonder gebarentolk 

hadden zij niet mee kunnen doen aan het nagesprek. De communicatie en werving van deze groep 

mensen kan verbeterd worden, zodat de aantallen toenemen. 

 

4. Consequenties 

De evaluatie van de inzet van een gebarentolk is gericht op meerdere vragen, te weten:  

1. Was de inzet van de gebarentolk bij de twee openbare activiteiten/gebeurtenissen gewenst 

en is deze gebarentolk op de juiste manier ingezet?  
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2. Welke prioriteiten heeft de doelgroep zelf bij het inzetten van een gebarentolk in de 

toekomst. Bij welke gebeurtenissen en activiteiten is het noodzakelijk dat de gemeente een 

gebarentolk inzet en bij welke is het wenselijk? En wat is de beste manier om een 

gebarentolk in te zetten? 

  

5. Communicatie en participatie 

We betrekken bij de evaluatie in ieder geval: 

1. Ervaringsdeskundigen van het Platform Toegankelijkheid Gooise Meren  

2. De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. De Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden is de grootste belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van 

doven en slechthorenden.  

3. Belangenorganisaties voor doven en slechthorenden die zijn aangesloten bij de landelijke 

koepelorganisatie Ieder(in). 

 

6. Vervolg 

Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 
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