Toegankelijkheidsverklaring
Met deze wizard kunt u een toegankelijkheidsverklaring voor uw website genereren. U plaatst deze
daarna zelf op uw website. U hoeft alleen over het onderdeel Toegankelijkheid van de
Webrichtlijnen verantwoording af te leggen. De site moet wel aan alle Webrichtlijnen voldoen.

1. Organisatie & website
Uw organisatie
Link van uw organisatie op almanak.overheid.nl:
https://www.geldrop-mierlo.nl

Website waarvoor de verklaring wordt opgesteld
Link van de website(s):
https://www.geldrop-mierlo.nl
https://burgerloket.geldrop-mierlo.nl
https://raad.geldrop-mierlo.nl

Website-onderdelen uitsluiten van deze verklaring
Zijn er onderdelen die dezelfde domeinnaam hebben als de hoofdsite, maar niet onder uw
verantwoording vallen?
nee

Zo ja: Beschrijf deze onderdelen, en de reden dat ze uitgesloten moeten worden van de
toegankelijkheidsverklaring:
nvt

2. Verantwoording
Afwijkingen conform Toepassingskader
Zijn bij de website waarvoor u deze verklaring opstelt succescriteria niet
toegepast vanwege geldige redenen uit het Toepassingskader?
Ja

Zo ja:

Niet toegepast succescriterium
Nummer succescriterium:
4.1.2, U1.1 en U2.2

Reden van bijzonder gewicht:
•

Complexe toepassingen

Afwijkingen niet conform Toepassingskader
Zijn bij de website waarvoor u deze verklaring opstelt andere succescriteria
(nog) niet toegepast?
Ja

Zo ja:

Niet toegepast succescriterium
Nummer succescriterium:
4.1.2 Naam, rol, waarde

Oorzaak (Wat is de reden dat (nog) niet aan het succescriterium kan worden voldaan?):
Op onze website is de Googlesearch ingebouwd. Dit biedt een extra mogelijkheid tot zoeken in onderdelen
(site, raad, producten) en sorteren op volgorde prioriteit/datum.
Ontwikkelaar is nog niet geslaagd om een oplossing te programmeren zodat ‘rol’ door software te bepalen is.
Op de pagina waar zoekresultaat wordt getoond, is een aantal tabbladbladen klikbaar. De ‘rol’ van deze
componenten is niet door software te bepalen, omdat hier zogenaamde ‘div’ en ‘span’ elementen zijn
gebruikt en interactief gemaakt door middel vanJavaScript. Ook voor de component die gebruikt kan worden
om te sorteren is een div element in combinatie met JavaScript gebruikt. Ook hiervan is de ‘rol’ niet door
software te bepalen.

Gevolg (Welke gevolgen/beperkingen heeft het niet (volledig) voldoen voor gebruikers van deze
website?):
Hierdoor kan een blinde bezoeker niet worden voorgelezen dat het om een link gaat.

Alternatieven (Worden er alternatieven geboden voor de gevolgen/beperkingen die ontstaan zijn
door niet (volledig) voldoen en waar zijn deze vindbaar?)
Blinde (be)zoeker kan onderwerp zoeken via Google search (buiten onze website om).

Maatregelen (Welke maatregelen zijn of zullen worden genomen om alsnog aan de norm te
voldoen?)
In 2015 zal de Ontwikkelaar nieuwe database in gebruik nemen, waardoor ook een andere
zoekprogrammatuur wordt ingebouwd. Mocht de planning niet haalbaar zijn, dan zullen wij deze tool
ombouwen (zonder type-ahead in het zoekveld en zonder tabbladen/sorteringsveld in de zoekresultaten).

Planning (Op welke termijn zullen de maatregelen zijn geïmplementeerd?)
Q1 in 2015

Niet toegepast succescriterium
Nummer succescriterium:
Principe U1.1 Semantisch correcte opmaak

Oorzaak (Wat is de reden dat (nog) niet aan het succescriterium kan worden voldaan?):

Voor het zoekformulier op de homepage worden geneste lay-out tabellen gebruikt (gegenereerd door
JavaScript. Zo ook op de pagina waar zoekresultaten worden getoond..

Gevolg (Welke gevolgen/beperkingen heeft het niet (volledig) voldoen voor gebruikers van deze
website?):
Layout tabellen zijn niet toegestaan

Alternatieven (Worden er alternatieven geboden voor de gevolgen/beperkingen die ontstaan zijn
door niet (volledig) voldoen en waar zijn deze vindbaar?)
Geen

Maatregelen (Welke maatregelen zijn of zullen worden genomen om alsnog aan de norm te
voldoen?)
In 2017 zal de Ontwikkelaar nieuwe versie van software aanbieden, waar ook andere zoekprogrammatuur
zal worden ingebouwd. Mocht de planning niet haalbaar zijn, dan zullen wij deze tool ombouwen

Planning (Op welke termijn zullen de maatregelen zijn geïmplementeerd?)
Q2 in 2017

Niet toegepast succescriterium
Nummer succescriterium:
U.2.2. Scheiding van content en gedrag

Oorzaak (Wat is de reden dat (nog) niet aan het succescriterium kan worden voldaan?):
Op alle pagina’s worden inline event-handlers gebruikt als ‘onclick’ (bijv. bij het printicoontje of bij de read
speaker link). Het is beter om alle JavaScript code in externe script bestanden te zetten of binnen de head
sectie of helemaal onderaan de HTML code te plaatsen.

Gevolg (Welke gevolgen/beperkingen heeft het niet (volledig) voldoen voor gebruikers van deze
website?):
Content wordt gemixt met Javascript en kan storing geven bij het voorlezen van de content.

Alternatieven (Worden er alternatieven geboden voor de gevolgen/beperkingen die ontstaan zijn
door niet (volledig) voldoen en waar zijn deze vindbaar?)
Geen

Maatregelen (Welke maatregelen zijn of zullen worden genomen om alsnog aan de norm te
voldoen?)
Scheiding van content en gedrag: de ontwikkelaar moet script elementen uit de content halen en verplaatsen
naar externe bestanden die onderaan de pagina, of in de header van pagina worden aangeroepen..

Planning (Op welke termijn zullen de maatregelen zijn geïmplementeerd?)
De webbouwer gaat in q2 2017 de software updaten waardoor we wel aan alle webrichtlijnen kunnen
voldoen.

Onderbouwing
Kunt u de verklaring onderbouwen met testresultaten?
Ja

Zo ja:

Testresultaat
Datum (laatste) test:
26-11-2016

Soort test:
−

V handmatige inspectie

−

V Test met een automatisch testinstrument

−

X De resultaten van een systeem voor continuous control monitoring

Link naar (verslag van) testresultaten:
https://www.geldrop-mierlo.nl/regelen-en-aanvragen/publicatie/hoe-werkt-de-site#toegankelijk
https://gewoontoegankelijk.nl/gemeente/geldrop-mierlo

Controles om naleving van de Webrichtlijnen te bewaken
Vink aan wat voor uw organisatie van toepassing is:
•

V Inspecties: Onafhankelijke deskundigen toetsen minstens één keer per jaar (onderdelen van)
onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

•

V Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te
stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.

•

X Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals de Webrichtlijnenmonitor.

•

X Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op
toegankelijkheid.

•

V Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de
content.

Maatregelen om toepassing van de Webrichtlijnen te bevorderen
Vink aan wat voor uw organisatie van toepassing is:
•

X Werkprocessen: Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).

•

V Afspraken en contracten: Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn
verplicht de Webrichtlijnen toe te passen.

•

V Kennis en vaardigheden: Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de
Webrichtlijnen goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel.

•

X Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video)
beter toegankelijk te maken.

Algemene uitleg of toelichting
Wilt u de verklaring aanvullen met extra informatie of een toelichting over de toegankelijkheid van
de website? Vul deze dan hier in:

3. Contactgegevens
Bij wie kunnen bezoekers terecht met tips, vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van
de website?
(Functie-)naam:
webmanager/webmaster

Afdeling:
Ondersteuning

E-mailadres:
webbeheer@geldrop-mierlo.nl

Telefoon:
14 040

Beantwoordingstermijn:
1 week

