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Colofon
De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de
provincies Gelderland en Overijssel.
De bestuursleden van de Rekenkamer zijn: de heer drs. M.M.S. Mekel (voorzitter), de
heer ir. T.J.A. Gies (plv. voorzitter) en mevrouw drs. S.C. van der Haagen. De secretarisdirecteur is mevrouw drs. S.W. Mathijssen RO.

Rekenkamer Oost-Nederland
Achter de Muren Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Telefoon: 0570 – 66 58 00
info@rekenkameroost.nl
www.rekenkameroost.nl
Twitter: @RekenkamerOost
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Dit is de officiële website van Rekenkamer Oost-Nederland. Op deze website informeren
wij u over de lopende en afgeronde onderzoeken en kunt u algemene informatie over
ons vinden. We doen ons uiterste best om de informatie actueel en juist te houden. Mist
u informatie of komt u onjuiste of verouderde informatie tegen? Dan horen wij dit graag
van u via info@rekenkameroost.nl.
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De website www.rekenkameroost.nl voldoet voor een deel aan de Webrichtlijnen
(WCAG 2.1 niveau AA). Uit de toegankelijkheidsaudit van de website blijkt dat de
content (bijv. figuren waarbij een tekstalternatief ontbreekt) en techniek (bijv.
toetsenbord bediening niet altijd mogelijk) aandachtspunten bevatten.

Maatregelen
De Rekenkamer streeft ernaar dat www.rekenkameroost.nl op termijn volledig aan de
Webrichtlijnen voldoet. Wij pakken dit op bij de nieuwe aanbesteding van onze website.
In de tussentijd blijven er praktische situaties bestaan waarin de toegankelijke niet
voldoet aan de Webrichtlijnen. De meest voorkomende hiervan zijn:
De Webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. De Rekenkamer OostNederland kan niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan de Webrichtlijnen
voldoen.
Pdf-bestanden zijn doorzoekbaar, maar voldoen niet volledig aan de webrichtlijnen.
Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen.
Indien u een pdf aantreft die niet aan de Webrichtlijnen voldoet, dan kunt u via
info@rekenkameroost.nl een verzoek indienen om de pdf toegankelijk te maken. Geef
duidelijk aan om welke pdf het gaat.

De Rekenkamer Oost-Nederland biedt de mogelijkheid om pdf's op verzoek toegankelijk
te laten maken. In de tussentijd inventariseert de Rekenkamer de mogelijkheden om in
de toekomst ook alle pdf's te laten voldoen aan de Webrichtlijnen. De Rekenkamer
Oost-Nederland past de oudere pdf's niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou
onevenredig veel tijd en geld kosten.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring
-

Verwijzingen naar externe digitale producties;
Verwijzingen naar YouTube;
Verwijzingen naar Twitter.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die de Rekenkamer Oost-Nederland heeft genomen een
toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, stuur dan een e-mail naar
info@rekenkameroost.nl. We kunnen u beter helpen als u het volgende aangeeft:
- de webpagina waarop u een toegankelijkheidsprobleem ervoer;
- een korte omschrijving van het probleem.
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U ontvangt binnen 5 werkdagen een antwoord. De Rekenkamer Oost-Nederland
onderzoekt het door u gemelde probleem en koppelt vervolgens aan u terug hoe we de
informatie voor u toegankelijk kunnen maken.

Toegankelijkheidsverklaring

