


 





Bijlage 1 Overzicht regelingen met aandacht voor toegan-
kelijkheid 
 

Naam van de regeling Vorm van aandacht  

Subsidieregeling incidentele  
culturele projecten Drenthe 

Toegankelijkheid is opgenomen als toetsingscriterium:  
Bij subsidieaanvragen hoger dan € 10.000,-- vragen wij 
aantoonbare inzet op het gebied van toegankelijkheid, 
passend bij de activiteit. Denk aan drempelvrije accommo-
daties, invalidentoiletten, rondleidingen met gebarentaal, 
de inzet van braille of het aanbieden van prikkelarme 
uren/voorstellingen. 
 

Subsidieregeling talentontwik-
keling 

Toegankelijkheid is hier opgenomen als toetsingscriterium: 
‘Het project is toegankelijk voor iedereen. Dat wil zeggen: 
ook mensen met een beperking, lagere geletterdheid of 
andere taal kunnen deelnemen aan het project.’ Daarnaast 
is erin voorzien dat kleine investeringen in het kader van 
toegankelijkheid 100% subsidiabel zijn. 
 

Subsidieregeling Podium  
Platteland 2.0 

Projecten die gericht zijn op het bevorderen van inclusie of 
van toegankelijkheid zijn opgenomen als twee aparte sub-
sidiabele activiteiten. Inclusie wordt in de regeling gedefi-
nieerd als gelijkwaardige toegankelijkheid voor alle  
mensen in de samenleving. Toegankelijkheid wordt gedefi-
nieerd als de mate waarin iedereen in de samenleving mee 
kan doen, ongeacht een lichamelijke, intellectuele of  
psychische beperking. Inclusie en toegankelijkheid zijn dus 
in deze regeling niet zozeer toetsingscriteria, meer aparte 
subsidiabele thema’s an sich. 
 

Subsidieregeling Alliantie- 
projecten Sociale Agenda  
provincie Drenthe 

Ook in deze regeling zijn projecten die gericht zijn op in-
clusie opgenomen als subsidiabele activiteit. In de andere 
subsidiabele activiteiten is toegankelijkheid een terug- 
kerend thema. Denk bijvoorbeeld aan projecten die  
gericht zijn op het thema armoede en laaggeletterdheid, 
leefbaarheid en bereikbaarheid of onderwijskwaliteit en 
gelijke kansen. 
 

Subsidieregeling Innovatie, 
Krimp en Leefbaarheid 

In de toelichting staat benoemd dat Drenthe belang hecht 
aan toegankelijkheid en dat aandacht hiervoor in pro-
jecten op prijs wordt gesteld.  
 

Subsidieregeling Dorpsinitia- 
tieven  
 

Idem 

Subsidieregeling provinciale ac-
tiviteiten 75-jaar vrijheid 

In de regeling wordt toegankelijkheid als toetsingscrite-
rium benoemd. ‘In de uitvoering wordt zover als mogelijk 
aandacht besteed aan...’ 

 



Overzicht instellingen met aandacht voor toegankelijkheid 
 

Naam van de instelling Afspraken/Acties 2021 
Drents Museum • Fysieke toegankelijkheid gebouw 

• Naar aanleiding van een onderzoek door De Zonne-
bloem is een aantal jaren geleden een uitgebreid  
rapport opgemaakt van fysieke knelpunten in het ge-
bouw. Veel kleine knelpunten zijn afgelopen jaren al 
meegenomen in het onderhoud, de communicatie en 
kleine fysieke aanpassingen. Grote bouwkundige aan-
passingen zijn meegenomen in de planvorming voor 
de Nieuwe Collectie Presentatie die in 2023 gereed 
moet zijn. Deze aanpassingen worden samen met de 
provincie (als gebouweigenaar) aangepakt.  

• Fysieke en Mentale toegankelijkheid voor bezoekers 
met een specifieke beperking 

• Er worden verschillende programma’s op maat aange-
boden, waaronder: 

• prikkelarme rondleidingen voor prikkelgevoelige 
mensen;  

• virtuele rondleidingen voor zorginstellingen; 

• programma’s ‘Onvergetelijk Drents Museum’ voor 
mensen met Alzheimer/dementie; 

• rondleidingen in Nederlandse gebarentaal ‘Musea 
in gebaren’; 

• voelrondleidingen voor mensen met een visuele 
beperking ‘Van Lier-Anders bekeken’; 

• workshop ‘Kunst maakt de mens’ voor zorginstel-
lingen; 

• voor bezoekers met een auditieve beperking  
worden gebarentolken ingezet bij de aangeboden 
filmpjes; 

• voor bezoekers met een visuele beperking worden 
tentoonstellingsbijschriften aangeboden in groot 
lettertype; 

• alle tentoonstellingsteksten worden aangeboden 
in korte en actieve B1-zinnen om deze toegankelijk 
te maken voor bezoekers met een uiteenlopend 
opleidings- en taalniveau; 

• er zijn rolstoelen en rollators beschikbaar om  
gebruikt te worden door bezoekers met een  
fysieke beperking; 

• het museum is aangesloten bij de landelijke  
Museum Plus Bus, waar mensen die niet meer zo 
makkelijk zelfstandig naar het museum kunnen  



komen, ophaalt uit het hele land, en het excursie-
programma van het Nationaal Ouderenfonds; 

• in 2021 zijn in het kader van de grote expositie 
over Frida Kahlo specifieke activiteiten voor men-
sen met een beperking georganiseerd. Diversiteit 
en inclusie waren ook de thema’s van de officiële 
opening van Viva la Frida! die door  
H.M. de Koningin bijgewoond werd.  

• Voor de Nieuwe Collectie Presentatie worden univer-
sele existentiële vraagstukken als uitgangspunt ge- 
nomen, om de verhaallijnen voor iedereen toegan- 
kelijk te maken, willekeurig welke culturele achter-
grond, gender of leeftijd. Planvorming in 2021/2022, 
realisatie in 2023. 

• Er wordt samen met de provincie aan de planvorming 
gewerkt om de museumentree toegankelijker te  
maken, niet alleen om meer bezoekers te kunnen ont-
vangen, maar ook om een diversere doelgroep (van 
jong tot oud) te kunnen bedienen. 

• Eind 2021 is een medewerker in dienst gekomen die 
zich vanaf 2022 specifiek bezig gaat houden met  
Inclusie&Naoberschap, waaronder het bereiken van 
groepen mensen die door verschillende (sociaal-econo-
mische) factoren niet zo makkelijk de drempel van een 
museum over komen. 

• Er is contact gezocht met de buurtcoaches van Vaart 
Welzijn om minima in Assen een gratis entree te  
kunnen aanbieden bij de tentoonstelling Viva la Frida! 

 
Platform Drentse Musea De doelgroep van het Platform zijn de plm. 50 kleine en 

middelgrote musea in de provincie Drenthe. Door de on-
dersteuning (bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering 
en vrijwilligersbeleid) van deze musea draagt het platform 
indirect bij aan het toegankelijk maken van het aanwezige 
erfgoed, kunst en cultuur.   
In 2019 was het jaarlijkse museumcongres gewijd aan het 
thema ‘Museum voor iedereen'. Een praktische kennisdag 
over de toegankelijkheid van musea, hun tentoonstellin-
gen en website. Verschillende experts uit de Nederlandse 
kunst- en cultuurinstellingen hebben hun ervaringen ge-
deeld met de ruim 70 aanwezigen via lezingen en work-
shops. 
 

Huus van de Taol 
 

Met het Huus van de Taol zijn geen concrete afspraken  
gemaakt op het gebied van toegankelijkheid omdat de  
activiteiten van het Huus al heel laagdrempelig zijn. Het 
Huus biedt op allerlei niveaus activiteiten aan op het  
gebied van streektaal, op vele locaties overal in de pro- 



vincie. Ook bereiken zij kinderen en jongeren van peuters-
peelzaal tot HBO, mede door de inzet van hun vele vrijwil-
ligers. 
De winkel en het kantoor van het Huus bevindt zich in het 
gemeentehuis van Beilen, centraal gelegen en gelijkvloers.  
In 2022 wil het Huus in samenwerking met Biblionet een 
pilot starten met luisterboeken en podcasts in het Drents, 
hetgeen ook weer een nieuwe doelgroep zal bereiken.   
 

Natuurmonumenten (bezoe-
kerscentrum Dwingelderveld) 

Wat betreft de toegankelijkheid heeft bezoekerscentrum 
Dwingelderveld in 2021 een project voorbereid en groten-
deels gerealiseerd waarbij de bestaande speelnatuurplek 
bij het bezoekerscentrum een facelift heeft ondergaan en 
door middel van een verhard pad en diverse aangepaste 
speelaanleidingen toegankelijk is gemaakt voor kinderen 
met een beperking die bijvoorbeeld gebruik maken van 
een rolstoel. Voor de financiering hebben wij gebruik  
gemaakt van een fonds van Natuurmonumenten voor het 
verbeteren van de toegankelijkheid van speelnatuur op 
drukbezochte plekken. 
 

Staatsbosbeheer (Bezoekers-
centrum Drents-Friese Wold) 

Toegankelijkheid is ook voor Staatsbosbeheer en specifiek 
het Buitencentrum Drents-Friese Wold een zeer belangrijk 
thema. Voor wat betreft het Buitencentrum Drents-Friese 
Wold vullen wij dat onder meer in door middel van de vol-
gende zaken: 

• het Buitencentrum Drents-Friese Wold is toegankelijk 
voor mindervaliden; 

• in het buitencentrum is een invalidentoilet aanwezig; 

• in het buitencentrum hebben wij de beschikking over 
een rolstoel die wij gratis uitlenen aan bezoekers die 
daarom vragen; 

• op het speelveld nabij het buitencentrum is een nest-
schommel aanwezig die ook geschikt is voor minder-
validen; 

• één van de wandelroutes die start en eindigt bij het 
buitencentrum is het familiepad. Dit is een volledig 
verharde route van 2,2 km. die zeer geschikt is voor en 
goed wordt gewaardeerd door mindervaliden; 

• langs het familiepad staan braillebordjes met infor- 
matie voor mensen met een visuele beperking. Om de 
plek van deze bordjes aan te geven zijn op/langs het 
pad markeringsplekken aangebracht. Het familiepad, 
inclusief de braillebordjes en markeringsplekken, 
wordt onderhouden door vrijwilligers van het Buiten-
centrum Drents-Friese Wold. 



Drents Archief • Drents Archief is toegankelijk voor medewerkers en 
bezoekers ongeacht leeftijd, beperking, achtergrond, 
overtuiging of geaardheid. 

• Onze bezoekers variëren van 5-6 jaar (educatie) tot en 
met 80+. 

• Wij zijn toegankelijk voor minder validen (invaliden- 
ingang) en werken aan een rondleiding/ontvangst van 
doven/slechthorenden. Ook bieden wij de mogelijkheid 
voor het volgen van lessen door leerlingen van de  
dovenscholen in Haren en Emmen (corona-afhankelijk). 

• Bij onze publieksprojecten/activiteiten schenken wij 
aandacht aan diverse achtergronden en onderwerpen, 
zoals de Molukse gemeenschap, vrouwenemancipatie, 
gender, etc. 

• Wij organiseren stimulerende activiteiten voor ouderen 
die het geheugen activeren, gespreksstof en vertier 
bieden, onder andere door middel van historische 
foto’s of films. 

• Wij bevorderen arbeidsparticipatie door het aanbieden 
van reïntegratieplaatsen, stages, werkervaringsplaat-
sen en leerwerktrajecten. 

 
Marketing Drenthe • Om inzicht te verkrijgen in de huidige toegankelijkheid 

van onze kanalen voor mensen met een beperking, 
heeft Marketing Drenthe in juli 2021 onderzoek laten 
uitvoeren door Stichting Accessibility. Zij hebben zowel 
naar de website drenthe.nl, als naar de app Doen in 
Drenthe (iOS en Android) gekeken. In het eerste kwar-
taal van 2022 bespreekt Marketing Drenthe samen met 
de webbouwer hoe de uitkomsten en aandachtpunten 
uit het onderzoek kunnen worden opgepakt. 
 

IVN Drenthe • Wij sluiten bij onze IVN-werkzaamheden geen doel-
groepen uit. Als wij voor scholen iets organiseren  
kunnen alle kinderen en docenten meedoen. 

• Binnen onze scholennetwerken (PO) nemen ook  
scholen voor speciaal onderwijs deel. Waar nodig  
passen wij de inhoud in overleg aan, zodat het beter 
aansluit bij het Speciaal Onderwijs. 

• Binnen het VO werken wij met hele schoolklassen. Dus 
wanneer scholen hun toegankelijkheid op orde  
hebben, dan doen alle kinderen/jongeren mee aan de 
IVN-projecten. 

• Binnen de Nationale Parken richten wij ons met onze 
activiteiten meestal op een breed publiek. Geen uit-
zonderingen. Sommige activiteiten richten wij speciaal 
op bepaalde doelgroepen zoals scootmobiel-excursies, 
excursie voor blinden en slechtzienden. 



• Afgelopen jaar hebben wij regelmatig onze 'familie-
paden' onder de aandacht van het publiek gebracht. 
Deze paden zijn specifiek aangelegd om mensen die 
slecht ter been zijn, van de natuur te laten genieten. 
Zij worden veel door rolstoel- en scootmobiel-ge-
bruikers gebruikt.  

• Gedurende de beleefweek in Zuidwest Drenthe  
hebben wij het familiepad in het Dwingelderveld spe-
ciaal onder de aandacht gebracht. Hier is veel positieve 
feedback op gekomen.  

• Afgelopen jaar is vanuit de Council Sport Drenthe be-
naderd met de vraag om te kijken naar de (rol-
stoel)toegankelijkheid van natuurgebieden. Deze 
vraag pakken wij in 2022 op. 
 

SportDrenthe • In 2021 is SportDrenthe actief betrokken geweest bij 
de uitrol van de inclusiviteitscampagne in de sport 
(Hoe inclusief is jouw sportclub? Doe de inclusiecheck! 
- Sportdrenthe).   

• Met alle Kennis en Support teams en specifiek met het 
team ‘Meedoen’ wordt ingezet om sporten voor ieder-
een toegankelijk te maken, op welke plek dan ook; bij 
de sportvereniging, tijdens een evenement, in de wijk 
etc.  

• Bijdragen bij bewustwording door in communicatie 
met bijbehorende campagnes en website aandacht te 
hebben voor het thema ‘Iedereen doet mee’. 

• Actieve inzet op een divers personeelsbestand en een 
kantoorpand die toegankelijk is voor minder valide 
mensen. 

 

Erfgoed Arsenaal  Het erfgoed arsenaal beheert het provinciale depot voor 
historische bouwmaterialen. Deze worden hier opgeslagen 
en het behoud en herbestemming ervan wordt gefacili-
teerd. Het depot bevindt zich in een oud munitiedepot en 
via de contacten met Defensie is het erfgoed arsenaal ook 
een plaats geworden waar veteranen met PTSS terecht 
kunnen. Zij kunnen zich hier nuttig maken met werkzaam-
heden die bij hen passen maar ook gewoon ‘er zijn’, lot-
genoten ontmoeten.  
 

Zorgbelang Drenthe Toegankelijkheid loopt als een rode draad in de jaarlijkse 
werkplan van Zorgbelang. Realiseren van toegankelijke in-
formatie, voorzieningen, diensten en activiteiten speelt bij 
alle vier prestatieonderdelen van het werkplan (collectieve 
belangenbehartiging, positieve gezondheid, inclusie en ac-
tualiteit). 
  

https://sportdrenthe.nl/nieuws/hoe-inclusief-is-jouw-sportclub-doe-de-inclusiecheck
https://sportdrenthe.nl/nieuws/hoe-inclusief-is-jouw-sportclub-doe-de-inclusiecheck


Inclusie betreft een specifiek prestatieonderdeel waarin 
Zorgbelang een aanjaag-, signaal- en informatiefunctie  
bekleedt met betrekking tot inclusie in het domein van 
Zorgbelang. In dat kader is Zorgbelang gestart met het 
meerjarig project ‘Politiek actief met een beperking’ (ge-
organiseerd door en voor ervaringsdeskundigen). In het 
najaar is de eerste bijeenkomst georganiseerd met 60 deel-
nemers.   
 
Het thema toegankelijkheid in de bedrijfsvoering en com-
municatie van Zorgbelang: 

• realiseren werkervaringsplek binnen werkveld 
OCO/WLZ; 

• divers samengestelde formatie; 

• digitale toegankelijkheid: website is getoetst op toe-
gankelijkheid en leesbaarheid; in 2022 ontwikkeling 
nog betere toegankelijke website; 

• logo in 2021 aangepast en nu in signaalkleuren met 
groot contrast uitgevoerd; 

• leesbare teksten, wij streven naar in alle opzichten 
taalniveau B1; 

• gebruik van helder kort en kernachtig taalgebruik via 
website, persberichten, notities, gespreksverslagen, 
rapporten en blogs; 

• geen bewegende beelden op de website waardoor ook 
mensen met een visuele beperking de content goed tot 
zich kunnen nemen; 

• functies om tekst te kunnen vergroten en voor te lezen 
aanwezig; 

• kantoor op de begane grond, goed toegankelijk ook 
voor mensen in rolstoel of met gebruik van andere 
hulpmiddelen; 

• duidelijke bewegwijzering; 

• (gratis) parkeerplekken direct voor de deur; 

• bushalte op 40 meter van de hoofdingang; 

• gehandicaptentoilet beschikbaar; 

• kantoorfaciliteiten persoonlijk af te stemmen. 
 

Biblionet Drenthe Toegankelijkheid is uiteraard een zeer prominent thema in 
het bibliotheekdomein. Ook het landelijk Bibliotheek- 
convenant 2020-2023 wat een belangrijk richtinggevend 
uitvoeringskader vormt voor Biblionet geeft dit expliciet 
aan: bibliotheken zijn er om een bijdrage te leveren aan 
grote maatschappelijke opgaven:  
1. het bevorderen van lezen;  
2. het stimuleren van participatie in de informatiesamen-

leving;  
3. het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen. 



Hieronder voorbeelden hoe Biblionet dit de afgelopen  
jaren vorm heeft gegeven (waarbij aangetekend dat de 
COVID-situatie de toegankelijkheid onder druk heeft  
gezet, maar ook kansen heeft geboden): 

• de bibliotheek is voor iedereen toegankelijk, lid of niet 
lid, gevaccineerd of niet gevaccineerd; 

• voor wie – om welke reden dan ook – niet naar de  
bibliotheek kan komen was er al de Boekendienst-aan-
huis. In de periode dat de bibliotheek vanwege COVID 
gesloten was is de toegankelijkheid vormgegeven door 
naar de inwoners toe te gaan en/of te werken met af-
haalbiebs; 

• een aanzienlijk deel van de dienstverlening van de  
bibliotheken kan al geruime(re) tijd digitaal. De klant 
kan: 
o via de bibliotheekwebsite de Drentse en de lande-

lijke catalogus bekijken, daaruit materialen reser-
veren en zijn/haar materialen verlengen. Behalve 
via de website kan dit ook met behulp van een 
app; 

o via de bibliotheekwebsite online prentenboeken 
vinden om voor te lezen. En kinderen knutseltips 
via de online BiebFabriek; 

o via de website www.bibliotheek.nl e-books (ca. 
30.000), luisterboeken (ca. 6.000) en muziek lenen. 
Niet-leden kunnen gratis gebruikmaken van de  
Vakantiebieb (app met aanbod e-books in de  
vakantieperiode) en de Eregalerij, een digitale  
etalage met klassieke meesterwerken uit de  
Nederlandse literatuur, verrijkt met verhalen, 
beeldmateriaal en achtergrondinformatie. In het 
kader van covid is in 2020 bovendien - ook voor 
niet-leden - de Thuisbieb-app beschikbaar gesteld, 
waarmee toegang werd verkregen tot 100 gratis  
e-books met voor elk wat wils; 

o gebruik maken van de Pressreader-app waarmee 
hij/zij gratis toegang heeft tot ruim 7.000 kranten 
en tijdschriften uit meer dan 100 landen en in  
60 talen. 

• In het kader van corona is het volgende digitale aan-
bod ontwikkeld: 
o leden van de bibliotheek kunnen gratis en op elk 

moment online cursussen volgen. Er zijn meer dan 
160 online cursussen te volgen op het gebied van 
communicatie, persoonlijke ontwikkeling, taal en 
commerciële vaardigheden; 

o webinars en online lezingen (in 2021 onder andere 
van Japke-d. Bouma en Jelle Brandt Corstius); 

http://www.bibliotheek.nl/


o in elke gemeente is een Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) geopend. Steeds meer zaken met 
de overheid kun je (alleen) via internet regelen, 
bijvoorbeeld: belastingen en toeslagen, zorg re- 
gelen, AOW aanvragen, verkeersboetes betalen, 
etc. Je moet daarvoor een DigiD hebben en met 
een computer kunnen omgaan. Veel mensen  
vinden dit lastig. De bibliotheek laat zien waar je 
de informatie kan vinden en hoe het werkt. Het 
IDO biedt in het kader van corona ook onder- 
steuning bij het aanvragen van de QR-code voor 
wie niet beschikt over de coronacheck-app en bij 
het maken van een afspraak voor een (booster)vac-
cinatie. 

 
Kort samengevat: de bibliotheek was al heel toegankelijk, 
maar heeft in deze tijden van corona extra stappen gezet 
om zich te ontwikkelen tot een hybride bibliotheek, waar 
je zowel fysiek als digitaal terecht kunt. 
 

Stichting Kunst&Cultuur 
(K&C) 

• K&C is partner van het Fonds Cultuurparticipatie en het 
LKCA bij het in de markt zetten van de regeling Samen 
Cultuurmaken. Daartoe zijn advies-uren vrijgemaakt en 
worden voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Samen 
Cultuurmaken is een subsidieregeling voor vernieu-
wende activiteiten met een artistiek inhoudelijke in-
vulling, waarbij het sociaal domein en het culturele  
domein samen werken aan cultuur voor iedereen.  
Vorig jaar is het voorbeeldproject Vlieg Zwaluw Vlieg 
ontwikkelt, met de bedoeling ouderen die vanwege 
Corona thuis zaten ‘op afstand’ in een creatief laten  
samenwerken met kinderen van de basisschool. Dit jaar 
wordt verder gewerkt aan de implementatie. 

• K&C werkt samen met de provincie in het stimuleren 
en begeleiden van projecten binnen de regeling  
Podium Platteland. Het gaat daarbij om het stimuleren 
van actieve cultuurparticipatie met het oogmerk: de 
bevordering van sociale cohesie in dorp, buurt of wijk. 

• De Gekleurd Grijs Actiemaand is ieder jaar weer een 
succes. Ouderen worden uitgedaagd aan culturele acti-
viteiten deel te nemen. Nadruk licht op het behalen 
van maatschappelijke doelen in verband met be- 
strijding eenzaamheid, armoede, uitsluiting. Dit jaar 
wordt (mits de corona-situatie het toelaat) een maat-
jesproject opgezet, zodat ouderen ook meer in contact 
met elkaar komen. 

• Tijdens Oktober Kindermaand wordt met Oktober  
Kindermaand in de wijk extra aandacht besteed door 



aanwezigheid op plekken waar kinderen komen die 
normaal niet zo vaak met cultuur in aanraking komen, 
bijvoorbeeld in een winkelcentrum of bij een ‘trap-
veldje’. 

• In de proeftuin Nieuw Publiek (samenwerking met 
RUG) wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen 
van aanbod en publieksbereik. De belangrijkste vraag 
die wij willen beantwoorden is 'Hoe kun je een nieuw 
publiek interesseren voor kunst en cultuur en laten ge-
nieten van al het moois dat wij in Noord-Nederland or-
ganiseren'?  

• Binnen DancABLE Noord werkt K&C samen met 
Keunstwurk en Vrijdag aan de stimulering van dans-
projecten voor bijzonder doelgroepen, zoals ouderen 
en mensen met een lichamelijke beperking. 

 
In juni 2022 vindt in Assen het symposium/festival  
Moveme!plaats met als doel het zichtbaar maken van de 
mogelijkheden die bands biedt aan inclusieve groepen. 

 



    
 
 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
Betreft: Schriftelijke vragen (artikel 41) over toegankelijkheid in subsidieregelingen. 
 
Assen, 2 december 2021 
 
Geachte voorzitter, 
 
In November 2018 werd de motie “Toegankelijkheidsparagraaf’ aangenomen.  Doel ervan 
was om toegankelijkheid als vast thema bij subsidieverleningen mee te nemen. 
 
Bij brief van 12 februari 2019 gaf het college van GS aan hoe zij uitvoering wilde geven aan 
de motie: 
1. Bij het ontwikkelen van nieuwe subsidieregelingen wordt vanaf nu structureel de  

vraag beantwoord of het onderwerp Toegankelijkheid als toetsingscriterium of als  
aandachtspunt kan worden vastgelegd in de desbetreffende subsidieregeling; 

2. Bij de instellingen die een meerjarige subsidie ontvangen van de provincie (zoals  
bijvoorbeeld het Drents Museum) wordt het thema Toegankelijkheid opgenomen in 
het “Programma van Eisen” en worden hier indien mogelijk prestatieafspraken over 
gemaakt;  

3. Bij aanbestedingen/opdrachten waar toegankelijkheid onderdeel kan uitmaken van 
de opdracht, wordt deze opgenomen in het beoordelingskader van de uitvraag. 

 
We zijn nu 2,5 jaar verder en wellicht is dit een goed moment om te kijken hoe aan dit 
voornemen uitvoering is gegeven. 
Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Kan het college een overzicht geven van de regelingen waarin het onderwerp 
toegankelijkheid als aandachtspunt is vastgelegd (zie bovenstaand punt 1). 

2. Kan het college een overzicht geven van instellingen van de programma’s van eisen 
en de prestatieafspraken die zijn gemaakt met gesubsidieerde instellingen en hoe 
daar uitvoering aan is gegeven door de instellingen (zie bovenstaand punt 2). 

3. Kan het college een overzicht geven van de aanbestedingen/opdrachten waar 
toegankelijkheid deel van uitmaakte en hoe daar uitvoering aan is gegeven. 

 
Dank voor de beantwoording, 
 
Namens de PvdA-fractie, 
 
Ralph du Long 
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