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Onderwerp 

Aanpassing "Wijziging legesverordening voor het heffen van leges voor de aanvraag van een 
gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken" 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . het raadsvoorstel aangepaste "Wijziging legesverordening voor het heffen van leges voor de 

aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken" 
vast te stellen; 

II . dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad en in werking te 
laten 
treden op de dag na die van de bekendmaking. 



(Publieks-)samenvatting 

Op 29 mei 2013 is de "Wijziging legesverordening voor het heffen van leges voor de aanvraag van 
een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken" vastgesteld door de 
gemeenteraad (GR 13.3590945 - agendapunt 7a). 
Na vaststelling bleek dat de nummering van de legesverordening zoals opgenomen in het vastgestel
de raadsvoorstel niet correspondeert met de daadwerkelijke nummering in de legesverordening. 
Door het vaststellen van bijgevoegd raadsvoorstel correspondeert de nummering in het raadsvoorstel 
met de nummering in de legesverordening. 
Het proces tot de uiteindelijke vaststelling van deze wijziging van de legesverordening verdient geen 
schoonheidsprijs, we bieden onze excuses aan voor enige onduidelijkheid die hierdoor is ontstaan. 

Inleiding 

Op 29 mei 2013 is de "Wijziging legesverordening voor het heffen van leges voor de aanvraag van 
een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken" vastgesteld door de 
gemeenteraad (GR 13.3590945 - agendapunt 7a). 
Na vaststelling bleek dat de nummering van de legesverordening zoals opgenomen in het vastgestel
de raadsvoorstel niet correspondeert met de daadwerkelijke nummering in de legesverordening. 

Beoogd resultaat 

Door het vaststellen van bijgevoegd raadsvoorstel correspondeert de nummering in het raadsvoorstel 
weer met de nummering in de legesverordening. 

Kader 

Juridisch kader. 
Met het oog op een mogelijke bezwaarprocedure die zich (mede) richt tegen te betalen leges voor 
een gehandicaptenparkeerplaats, verdient het de aanbeveling om in het betreffende raadsvoorstel een 
correcte verwijzing naar de toepasselijke artikelen van de legesverordening op te nemen. Dit ter 
voorkoming van onduidelijkheden en de mogelijk daaruit voortspruitende juridische disputen. 

Vastgesteld beleid en regelgeving. 
Het betreft een tekstuele reparatie van het op 29 mei 2013 door de gemeenteraad vastgestelde 
raadsvoorstel "Wijziging legesverordening voor het heffen van leges voor de aanvraag van een 
gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken" 
(GR 13.3590945 - agendapunt 7a). 

Argumenten/afweglngen 

Een verschil in nummering kan mogelijk aangegrepen worden als reden tot bezwaar door mensen 
die leges moeten betalen voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart of een gehandicap
tenparkeerplaats op kenteken. 

IVIaatschappellik draagvlalt /part lc ipat ie 

N.v.t. Het betreft een tekstuele reparatie. 

Financiele consequenties 

N.v.t. Het betreft een tekstuele reparatie. 



Realisering en evaluatie 

Het aangepaste raadsvoorstel treedt in werking na vaststelling door de raad en op de dag na plaatsing 
in het elektronische gemeenteblad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

[d^tfbrgemeest^^f" ^ ' 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. (Maarten) Ruys 



-Ontwerp 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gelet op de artikelen in de legesverordening behorende tarieventabel inzake gehandicapten
parkeerproducten; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de volgende wijziging van raadsvoorstel "Wijziging legesverordening voor het heffen 
van leges voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken (raadsvoorstel 15 maart 2013, GR 13.3590945 - agendapunt 7a)" en de daaruitvolgende 
wijziging van de legesverordening: 

Artikel I Wijziging Inleiding van de Verordening tot wijziging van de legesverordening 
Bij artikel I van de in het raadsvoorstel opgenomen Verordening tot wijziging van de legesverordening 
is de inleiding gewijzigd van: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Na vemummering van onderdeel 1.16.1.4 in 
1.16.1.5 in de bij de legesverordening behorende 
tarieventabel worden drie nieuwe onderdelen, te 
weten 1.16.1.4 en 1.16.1.5 1.16.1.6. ingevoegd, 
luidend als volgt: 

In de bij de legesverordening behorende 
tarieventabel worden vier nieuwe onderdelen 
toegevoegd, te weten 1.16.3.1, 1.16.3.2, 1.16.3.3 
en 1.16.3.4. 

Artikel II Wijziging nummering relevante artikelen 
De in het raadsvoorstel genoemde nummering van de voor de gehandicaptenparkeerproducten 
relevante artikelen wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

1.16.1.4 1.16.3.1 

1.16.1.5 1.16.3.2 

1.16.1.6 1.16.3.3 

1.16.1.7 1.16.3.4 



Artikel III Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van .... 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


