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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 22 februari 2018;
Gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2016,
Constaterende dat:
 Bij de kaderstelling “De toegankelijkheid voor mensen met een beperking” niet expliciet is
opgenomen;
 Cultuureducatie slechts bestemd is voor jongeren tot 18 jaar;
 Met deze leeftijdgrens de toegankelijkheid wordt beperkt.
Overwegende dat:
 Er in maart 2016 een motie “Toegankelijkheid” is aangenomen, deze motie voorafgegaan is door
een “Burgerinitiatief Toegankelijkheid” en dat bij dat initiatief niet alleen een pleidooi werd
gevoerd voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen, maar ook voor de toegankelijkheid
van evenementen (zie bijlage);
 Niet alleen rolstoelgebruikers ervaren niet “mee te kunnen doen” met culturele activiteiten,
maar ook ouderen, slechtzienden, slechthorenden of mensen met een geestelijke/psychische
beperking;
 Het voor iedereen mogelijk moet zijn actief of passief aan culturele activiteiten deel te nemen,
omdat cultuur in al haar facetten het welzijn van de inwoners bevordert;
 Bij dit cultuurbeleid gekozen wordt voor een breedte strategie en laagdrempeligheid (zie het
raadsvoorstel en de “Uitgangspunten” bijlage 1);
 Het zodoende niet logisch is cultuureducatie alleen te richten op jongeren tot 18 jaar, waardoor
een grote groep voor educatie wordt uitgesloten;
 Dit veelal mensen met een kleine portemonnee zal treffen;
 Een leven lang leren bepleit wordt.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
1. De tekst op blz. 1 van Bijlage 1 onder “b. uitgangspunten” het eerste aandachtstreepje na
“activiteiten” aan te vullen met:
…….”met expliciete aandacht voor de toegankelijkheid van mensen met een beperking van
allerlei aard”.
2. De tekst op blz. 1 van Bijlage 1 onder “b. uitgangspunten” het tweede aandachtstreepje aan te
vullen na “cultuuronderwijs” met:
……. “en cultuureducatie voor alle leeftijden”.
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