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Betreft; Verordening tot wijziging van de legesverordening bij het raadsvoorstel "Wijziging
legesverordening voor het heffen van leges voor de aanvraag van een
gehandicaptenparkeerkaartplaats op kenteken", registratienummer RO 12.3384371.

In de verordening zijn de tarieven van artikel 1.16.1.4 en artikel 1.16.1.5 verwisseld.
Het legestarief bij artikel 1.16.1.4 (de eerste aanvraag) moet zijn: € 95,Het legestarief bij artikel 1.16.1.5 (de verlengingen en duplicaten) moet zijn: € 65,-.
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Wijziging legesverordening voor het heffen van leges voor de aanvraag van een
gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Concept raadsbesluit

De raad besluit:
I. de verordening tot wijziging van de Legesverordening vast te stellen;
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad.

{Publieks-)samenvatting

Het college van B&W heeft op 27 november 2012 de definitieve "Beleidsregels gehandicaptenparkeren 2012-2016" vastgesteld.
Inhoudeiijk betekent dit dat het college van B&W leges in rekening wil gaan brengen voor de aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en voor de aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart.
Het gaat om € 95,-- per aanvraag voor nieuwe gehandicaptenparkeerkaarten, €65,-- per aanvraag
voor verleningen en duplicaten van gehandicaptenparkeerkaarten en om €75,-- per aanvraag voor
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De legeskosten kunnen vanuit de bijzondere bijstand
vergoed worden aan mensen met een minimum inkomen.
Om leges te kunnen heffen, dient de Legesverordening hierop aangepast te worden.
Met voorliggend raadsvoorstel vraagt het college van B&W de gemeenteraad te besluiten de Legesverordening aan te passen.
Inleiding

Voorgeschiedenis
Op 28 maart 2012 heeft uw raad de nota "Parkeren met Perspectief (GRl2.2979679) vastgesteld.
Onderdeel van het vaststellen van "Parkeren met Perspectief is het besluit om voor de kosten van
het gehandicaptenparkeren een (eventueel inkomensafhankelijke) bijdrage te vragen aan gehandicapten.
Het college is naar aanleiding van de nota "Parkeren met Perspectief (GRl2.2979679) bij uw raad
teruggekomen met een voorstel voor de concrete vertaling van het begrip "kostendekkendheid" in
relatie tot het gehandicaptenparkeren.
Dit heeft het college gedaan door uw raad d.d. 11 juli 2012 in de gelegenheid te stellen haar wensen
en bedenkingen ten aanzien van de concept "Beleidsregels Gehandicaptenparkeren" ter kennis van
het college te brengen.
Het college van B&W heeft vervolgens op 27 november 2012 de definitieve "Beleidsregels gehandicaptenparkeren" 2012-2016 vastgesteld. Hierin zijn de wensen en bedenkingen van uw raad, alsmede de adviezen van de Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid verwerkt.
Beoogd resultaat

Via het heffen van leges is het besluit uit de nota "Parkeren met Perspectief om voor de kosten van
het gehandicaptenparkeren een (eventueel inkomensafliankelijke) bijdrage te vragen aan gehandicapten verwerkt in de door het college van B&W vastgestelde "Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012-2016".
Het heffen van leges voor duplicaten draagt tevens bij in het voorkomen van misbruik, wat de initiele aanleiding was om leges te gaan heffen.
Kader

• Parkeemota "Parkeren in de Stad - Duurzaam bereikbaar" 2010 - 2020 (GR09.2122241).
• Vaststellingsnota "Parkeren met perspectief (GRl2.2979679).
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)-beleid.
Argumenten/afwegingen

Waarom leges voor alle aanvragen
Het is noodzakelijk om leges voor alle aanvragen te heffen. Zo kan de door u op 28 maart 2012
vastgestelde maatregei uit de nota "Parkeren met Perspectief (GRl 2.2979679) worden doorge-

voerd, te weten: "voor de kosten van het gehandicaptenparkeren een bijdrage vragen aan gehandicapten die aan inkomsten €75.000,— genereert". Zie ook Financiele consequenties.
Waarom verschillende legestarieven
Door de leges te differentieren is een voor de gehandicaptenparkeerders verklaarbare, simpele en
fysiek gemakkelijke systematiek ontstaan.
Waarom geen kostendekkende leges
De leges die we willen gaan heffen, zijn niet kostendekkend voor alle kosten die de gemeente maakt,
maar zijn een tegemoetkoming in die kosten. Kostendekkende leges zouden uitkomen op een bedrag
van meer dan € 220,- per aanvraag, wat het college van B&W en uw raad te hoog hebben bevonden
en wat niet vergelijkbaar is met leges voor gehandicaptenparkeerproducten in andere gemeentes.
Maatschappelijk draagvlak/participatie

_^_

Rol van de Gehandicaptenadviesraad in het proces
In oktober 2011 zijn de voorgenomen beleidswijzigingen om gehandicapten (meer) te gaan laten
betalen voor hun parkeerproducten voorgelegd aan de vergadering van de gehandicaptenadviesraad.
De meningen over het voomemen waren verdeeld. Enerzijds gaven de leden van het platform aan
geen uitzonderingspositie te willen innemen en zo veel als mogelijk gelijk behandeld te worden.
Anderzijds gaf men aan voor meer kosten te staan dan mensen zonder een lichamelijke beperking.
Met deze input zijn wij aan de slag gegaan.
Standpunt van de Gehandicaptenadviesraad en Raadscommissie Beheer & Verkeer over het concept
eindproduct
We hebben de officiele consultatie van de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid in maart 2012
meegenomen in de procedure. De adviesraad heeft onder andere aangegeven het niet eens te zijn met
het voorstel om te moeten gaan betalen voor parkeren op straat met parkeerkaartjes uit de automaat.
Dit omdat het betalen met de parkeerautomaat zorgt voor extra fysieke belasting (toename van de
loopafstand). Uw raadscommissie Beheer & Verkeer d.d. 11 juli 2012 heeft zich aangesloten bij de
visie van de gehandicaptenadviesraad. Dit voorstel is daarom niet opgenomen in de nu vastgestelde
"Beleidsregels gehandicaptenparkeren 2012-2016".
Financiele consequenties

De inkomsten uit leges zijn noodzakelijk om de door u op 28 maart 2012 vastgestelde maatregei uit
de nota "Parkeren met Perspectief (GRl2.2979679) te kunnen doorvoeren, te weten: "voor de kosten van het gehandicaptenparkeren een bijdrage vragen aan gehandicapten die aan inkomsten
€ 75.000,- genereert". Zie tabel 1.
Inkomsten op jaarbasis
Leges nieuwe GPK
Leges verlengen en duplicaat GPK
Leges GPP
Af Kosten bijzondere bijstand
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Totaal bedrag €
28 500
45 500
7 500
- 4 000
77.50QllSllil»

Tabel 1. Inkomsten uit leges op jaarbasis (GPK=gehandicaptenparkeerkaart. GPP=gehandicaptenparkeerplaats op kenteken)
Realisering en evaluatie

_^____

Evaluatie
Naast de in de nota opgenomen maatregelen voor 2012 tot en met 2014 evalueren wij het gehandicaptenparkeerbeleid halverwege zijn levensduur (2014). Wij letten op eerdere signalen dat het gehandicaptenparkeerbeleid aanpassing behoeft. Uiteraard betrekken wij u en de adviesraad voor het
gehandicaptenbeleid bij de evaluatie.

Realisering
Effectuering van het heffen van leges, geschiedt door de legesverordening als volgt hierop aan te
passen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

ontwerp

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen de verordening tot wijziging van de Legesverordening.
Artikel I
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:
1.16.1.4

1.16.1.5

1.16.1.6.

het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)
het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging
of een aanvraag tot het verstrekken van een
duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld
in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer
het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in
artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer

€ 65,-

€ 95,-

€ 75,-

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van
De griffier,

De voorzitter,

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

