Regeling Toegankelijkheidsprijs gemeente ’s-Hertogenbosch
Artikel 1: Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch;
b. toegankelijkheid: de fysieke en/of mentale toegankelijkheid en/of bereikbaarheid en/of
gebruiksvriendelijkheid voor personen met een handicap;
c. personen met een handicap: personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuigelijke
beperkingen;
d. wethouder: de wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch belast met de portefeuille Welzijn.
Artikel 2: Toegankelijkheidsprijs
De prijs draagt de naam ‘Toegankelijkheidsprijs gemeente ’s-Hertogenbosch’.
Artikel 3: Doel
De toegankelijkheidsprijs heeft als doel bewustwording over toegankelijkheid voor personen met een
handicap te creëren. Personen, verenigingen, instellingen, organisaties en/of bedrijven worden op een
positieve manier gestimuleerd om zich in te zetten voor personen met een handicap en
toegankelijkheid van een organisatie wordt beloond met een prijs.
Artikel 4: Criterium
De prijs kan één keer per jaar worden toegekend aan statutair in de gemeente ’s-Hertogenbosch
gevestigde personen, verenigingen, instellingen, organisaties en/of bedrijven die zich in het kader van
toegankelijkheid op een zodanige wijze extra heeft/hebben ingezet in het belang van personen met
een handicap.
Artikel 5: De jurycommissie
1.
2.
3.
4.

Er is een jurycommissie.
De jurycommissie bestaat uit maximaal vijf leden.
De wethouder is de voorzitter van de jury.
Een jurylid dat een persoonlijk belang heeft bij een te bespreken aanvraag mag noch de
interne bespreking, noch de beraadslaging over het advies, noch de stemming bijwonen. De
juryleden zijn gehouden aan de discretieplicht.

Artikel 6 Beoordeling door Jurycommissie
1. De jurycommissie beoordeelt de aanvragen en beslist over de nominaties en de toekenning
van de prijs.
2. De leden van de jurycommissie beschouwen de beoordeling als “vertrouwelijk” tot het moment
waarop de prijs is uitgereikt.
3. De jurycommissie kan aanvragers bezoeken. De interne besprekingen, de beraadslaging over
de beoordeling en de stemming vinden in beslotenheid plaats.
Artikel 7: Beoordeling
De jury let bij de aanvragen op het volgende:
Een persoon, (vrijwilligers)organisatie, vereniging, bedrijf:
 zorgt ervoor dat personen met een handicap de kans krijgen om volwaardig mee te doen;
 zorgt dat de personen met een handicap er niet alleen voor staan;
 regelt noodzakelijke aanpassingen voor personen met een handicap;







kijkt naar talenten en houdt daarbij rekening met personen met een handicap;
weet in een kwetsbare tijd personen met een handicap extra te ondersteunen of te betrekken
door creatieve oplossingen;
toont voorbeeldgedrag om anderen bewust te maken en op te komen voor personen met een
handicap;
zorgt dat personen met of zonder een handicap op gelijk voet gerespecteerd worden.
laat zien wat wel kan en daarmee een bijdrage levert aan het gevoel van eigenwaarde van
personen met een handicap.

Artikel 8: Uitreiking
De toegankelijkheidsprijs wordt uitgereikt door de wethouder en vindt bij voorkeur plaats tijdens de
week van de toegankelijkheid.
Artikel 9: Prijs
1.
2.
3.
4.
5.

De toegankelijkheidsprijs kent nominaties (eervolle vermeldingen).
Uit deze nominaties selecteert de jury een of meer winnaars.
De winnaar(s) krijgt/krijgen een geldprijs.
Het maximale prijzengeld bedraagt € 3000,-.
Het door de winnaars ontvangen prijzengeld is bedoeld voor (het vervolg/voortzetten) van de
activiteiten zoals vermeld in artikel 4.
6. Over de nominaties en winnaar(s) wordt door de gemeente actief gecommuniceerd.
Artikel 10: Aanmelding
1. Eenieder kan zich zelf of een derde aanmelden.
2. Aanmelding geschiedt door middel van het invullen van het formulier ‘Aanmelding
toegankelijkheidsprijs’’, via de website van de gemeente.
Artikel 11: Beoordeling aanmelding
Een aanmelding voldoet aan de voorwaarden als:
- het gaat om personen en /of organisatie wonende of gevestigd op het grondgebied van de
gemeente ’s-Hertogenbosch.
- in het kader van toegankelijkheid op een zodanige wijze heeft/hebben ingezet in het belang
van personen met een handicap. Aan betrokkenen wordt toestemming gevraagd voor de
verwerking van de (persoons)gegevens. Zonder toestemming wordt de aanmelding niet in
behandeling genomen.
Artikel 12 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.
2. Deze jaarlijkse regeling kan worden aangehaald als “Regeling toegankelijkheidsprijs
gemeente ’s-Hertogenbosch”
Contactpersoon
Voor vragen over deze regeling neem contact op met Paul van Gemert. Bel (073) 615 93 32 of mail
p.vangemert@s-hertogenbosch.nl.

