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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van Ieder(in) op het wetsvoorstel digitaal vergaderen.
Dit wetsvoorstel maakt digitaal vergaderen permanent mogelijk voor gemeenteraden,
provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen.
Inclusieve democratie
Ieder(in) is de landelijke belangenorganisatie van mensen met een beperking of
chronische ziekte. De participatie van onze achterban in de (lokale) democratie is
belangrijk. Alleen dan zullen volksvertegenwoordigende organen een goede afspiegeling
zijn van de samenleving.
Voor mensen met een beperking die actief zijn of willen worden in de (lokale) politiek, is
dit nieuwe wetsvoorstel daarom van belang. Digitaal vergaderen biedt de mogelijkheid
voor mensen met een beperking om politiek mee te doen. Echter: dan moeten de
gebruikte technieken toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn.
Verborgen in memorie van toelichting
Het memorie van Toelichting bevat hiervoor enkele aanknopingspunten die echter
verspreid, en daardoor verborgen staan in de tekst. Zo staat in Artikel 2.2.4: Het
bevordert bijvoorbeeld de toegankelijkheid hiervan voor mensen met een beperking en
met de techniek kan beter gestuurd worden op gelijkwaardige deelname van raadsleden.
En in Artikel 2.4 staat: (…) kan om bijvoorbeeld energetische of andere -al dan niet
tijdelijke- beperkende redenen bij de persoon zelf de voorkeur bestaan om ervoor te
kiezen vanuit huis deel te nemen. Groepen mensen met beperkende omstandigheden
kunnen hierdoor tevens verder politiek actief worden. Dit bevordert de diversiteit en
inclusiviteit van gemeenteraden en bevordert de democratie.

Besluit digitale toegankelijkheid van toepassing
Daarnaast wordt slechts zijdelings en onvolledig melding gemaakt van het feit dat het
Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) van toepassing is op
(onderdelen van) het online vergaderen. In artikel 2.3.1. staat dat beeldverslagen
toegankelijk dienen te zijn conform de BDTO, maar dit geldt voor álle agenda’s,
vergaderstukken en (beeld)verslagen die beschikbaar komen via intranetten en
extranetten (websites) en voor live video-conferencing.
Voorstel Ieder(in)
Ieder(in) stelt voor om aan het begin van de memorie van toelichting en/of in de
wettekst een heldere paragraaf op te nemen met de volgende tekst:
Digitaal vergaderen biedt de mogelijkheid voor mensen met een beperking om politiek
actief te worden. Dit bevordert de diversiteit en inclusiviteit van
volksvertegenwoordigende organen en bevordert de democratie. Randvoorwaarde is dat
de gebruikte technieken toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn en dat online vergaderen
naar keuze als maatwerk ingezet kan worden. Bovendien is het Tijdelijk besluit Digitale
Toegankelijkheid Overheid van toepassing op live video-conferencing, agenda’s,
vergaderstukken en (beeld)verslagen die beschikbaar komen via intranetten en
extranetten (websites). Digitale toegankelijkheid maakt het ook voor burgers (met een
beperking) mogelijk om (live) vergaderingen te volgen.
Met vriendelijke groet,
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