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Motie
Ondertiteling vrxrr doven en slechthorenden bij uitzendingen RW-UtrechÇ media uitingen middels
beeld en geluid van de Provincie Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht bijeen op 8 december 2014 ter bespreking van de begroting201-5

Constaterende dat:

o Van de inwoners in de provincie Utrecht 10o/o doof en of slechthorend zijn
. RW-Utrecht niet volledig aan de behoefte voldoet ondanks het feit dat de provincie ieder jaar vanaf 2005 een

bedrag van € 20.000 beschikbaar heeft gesteld voor ondeftiteling bij o.a, nieuwsuiÞendingen
o Dat er door de provincie is nagelaten dit geld te oormerken en er geen prestatie afspraken zijn gemaakt, hoe

deze € 20.000 in te zetten, met de omroep over welke programma's onde¡titeld zouden moeten worden
o Dit bedrag is toegevoegd bij het totaal van de bekostiging aan RW-Utrecht zonder apart label
. Er voornemens waren om afspraken te gaan maken met RW-Utrecht in 2012 maar dat het bij de voornemens

is gebleven
o Sinds l januari 2014 de financiering van de regionale omroepen z'rjn overgeheveld naar het Rijk.
. De kans groot is dat er bij de regionale omroepen, aangezien er geen prestatie afspraken zijn gemaaK, de

ondeftiteling totaal zal verdwijnen

Overwegende dat:

o De Provincie zelf middelen inzet om de inwoners te informeren zoals o.a. het digitale magazine waarin ook

beeld/geluidsfragmenten inzitten zonder ondertiteling en bv de film'W'tj zijn Utrecht'
. Er bij de komende verkiezingen debatten uitgezonden zullen worden míddels RW-Utrecht zonder, zeer

waarschijnlijk, ondeftiteling
o De provincie een eigen verantwoordelijkheid heeft m.b.t. tot een goede communicatie naar de inwoners

waaronder ook doven en slechthorenden
. Al onze inwoners het recht hebben om goed geÏnformeerd te worden
. Er voorbeelden zijn van andere provincies, zoals o.a. Gelderland, waar de verantwoordelijkheid genomen

wordt om de regionale omroep structureel te faciliteren met geoormerK geld om gesproken informatie te
vooaien van ondertiteling zodat deze ook ten goede komt aan doven en slechthorenden.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om

te komen met een voorstel naar de Staten, ondanks het feit dat de regionale omroepen zijn overgedragen

aan het Rijk, vóór de verkiezingen waarin wordt voldaan aan de plicht de inwoners van de noodzakelijke
informatie te voozien en hier middelen voor vrij te maken zodat de informatie ook toegankelijk is voor doven

en slechthorenden zoals ondertiteling bij de regionale omroep RW-Utrecht en andere uitingen van digitale

bewegende beeld/geluid informatie zoals bv het Magaztne.

Het hierr¡oor benodigde budget nog mee te nemen in de begroting 2015 onder algemene middelen.

En gaat over tot de orde van de dag
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