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Onderwerp 

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 elektronisehe gemeenteblad. 
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(Publieks-)samenvatting 

Het college van B&W heeft op 27 november 2012 de definitieve "Beleidsregels Gehandicapten-
parkeren" 2012-2016 vastgesteld. Het college van B&W wil leges in rekening gaan brengen voor de 
aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart en voor de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. 
Om leges te kuimen heffen, dient de Legesverordening hierop aangepast te worden. 
Met voorliggend raadsvoorstel vraagt het College van B&W de gemeenteraad te besluiten de Leges
verordening aan te passen. 

Het gaat om: 
€ 95,— per aanvraag voor nieuwe gehandicaptenparkeerkaarten en voor duplicaten van 
gehandicaptenparkeerkaarten; 
€ 85,— per aanvraag voor verlengingen met een fysieke medische herkeuring (gehandicapten 
met kans op fysieke verbetering); 
€ 45,— voor verlengingen met een administratieve medische herkeuring (gehandicapten zonder 
zicht op fysieke verbetering); 
€75,— per aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. 

De legeskosten kunnen vanuit de bijzondere bijstand vergoed worden aan mensen met een minimum 
inkomen. 

Inleiding _ _ ^ 

Eerdere besluitvorming. 
In de raadscommissie Beheer & Verkeer van 16 januari 2013 heeft uw raad het toen hiertoe voorlig
gende raadsvoorstel tot aanpassing van de bijbehorende legesverordening besproken. 
Tijdens uw bespreking heeft u het college van B&W verzocht om de mogelijkheden tot een nadere 
differentiatie van de legestarieven voor verlengingsaanvragen te onderzoeken. 
Het gaat om een onderscheid tussen het legestarief voor verlengingen waarbij een fysieke medische 
herkeuring nodig is en verlengingen waarbij bekend is dat een administratieve medische herkeuring 
voldoende is. 

In het nu voorliggend raadsvoorstel zijn de legestarieven voor verlengingen op uw voorstel nader 
gedifferentieerd en lichten wij toe op welke manier de gedifferentieerde legestarieven doorgevoerd 
kuimen worden. 

Beoogd resultaat 

Via het heffen van leges kunnen wij de door u op 28 maart 2012 vastgestelde maatregel uit de nota 
"Parkeren met Perspectief (GR 12.2979679) doorvoeren, te weten: "voor de kosten van het 
gehandicaptenparkeren een bijdrage vragen aan gehandicapten die aan inkomsten €75.000,— 
genereert". 
Het heffen van leges voor duplicaten draagt bij in het voorkomen van misbruik, wat de initiele aan
leiding was om leges te gaan heffen. Bij invoering per 1 juli 2013 kan in 2013 de helft van 
€ 75.000,— gegenereerd worden. 

Kader ^ 

• parkeeraota "Parkeren in de Stad - Duurzaam bereikbaar" 2010 - 2020 (GR 09.2122241); 
• vaststellingsnota "Parkeren met perspectief" (GR 12.2979679); 
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-beleid. 



Argumenten/afwegingen 

Waarom leges voor alle aanvragen. 
Het is noodzakelijk om leges voor alle aanvragen te heffen. Zie 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. 

Waarom geen gespreide betaiing. 
De leges die de aanvrager moet betalen, worden in 1 keer betaald. Gemeentebreed wordt op dit 
moment niet gespreid betaald voor leges, vanwege de kans op een stomoboeking (het teragdraaien 
van een automatische incasso) en de administratieve kosten die gepaard gaan met gespreid facture
ren. 
Uw raad bespreekt - onder andere - de wijze van betalen dit jaar in een gemeentebrede discussie 
over de legestarieven, die gepland staat voor de zomer van 2013. 

lyiaatschappelijk 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 lichameiijke beperking. 
Met deze input zijn wij aan de slag gegaan. 

Tijdens de raadscommissie Beheer & Verkeer van 16 januari 2013 heeft de Gehandicaptenadvies
raad ingesproken op het agendapunt en het verzoek gedaan om nogmaals te kijken naar de leges
tarieven voor verlengingsaanvragen en daarbij onderscheid te maken tussen de aanvragen van ge
handicapten met en zonder kans op fysieke verbetering. Dit verzoek is overgenomen door uw raads
commissie Beheer & Verkeer en verwerkt in voorliggend voorstel. 

Financiele consequenties , 

De inkomsten uit leges zijn noodzakelijk om de door u op 28 maart 2012 vastgestelde maatregel uit 
de nota "Parkeren met Perspectief (GR 12.2979679) 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 {& € 95,-) 

Leges duplicaat GPK (^ € 95,-) 

Leges veriengen met fysieke herkeuring GPK (^ € 85,-) 

Leges veriengen met administratieve herkeuring GPK 
(^€45,-) 

Leges GPP 

Af: Kosten bijzondere bijstand 

Totaal bedrag € 

28.500 

2.850 

31.875 

16.875 

7.500 

-4.000 

p5|flPi|i| i l i f lgp|fri| i i f^ 
Tabel 1. Inkomsten uit leges op jaarbasis (GPK=gehandicaptenparkeerkaart. GPP = gehandicaptenparkeerplaats op kenteken) 

Met de voorgestelde legestarieven komen de geraamde totaalopbrengsten € 8.600,- uit boven de 
taakstellende bezuiniging. 
Dit achten wij verstandig en verdedigbaar omdat de berekening een uitspraak moet doen over het 
aantal toekomstige aanvragen als er wel leges geheven worden, terwijl deze berekening is gebaseerd 
op aannames uit de periode dat wij geen kosten in rekening brachten. 

Realisering en evaluatie 

Realisering. 
Sinds de digitalisering van het gehandicaptenparkeren (eind 2010) wordt bij de advisering van de 
keuringsarts gerapporteerd door hem/haar of een fysieke medische herkeuring bij de verlengings
aanvragen wel of niet noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van of iemand chronisch gehandicapt zal 
blijven of dat er kans is op fysieke verbetering. 
Dit betekent dat tot 2015 bij een deel van de gehandicaptendossiers deze informatie (de verlengin
gen zijn maximaal voor 5 jaar) nog ontbreekt. 
Bij het in behandeling nemen van de verlengingsaanvraag moet echter duidelijk zijn of er een 
fysieke danwel medische herkeuring nodig is, om zo het juiste legestarief van € 85,— of € 45,— te 
kunnen vragen. 
Wij lossen dit op door in de periode voor de oproep en de daaropvolgende verlengingsafspraak voor 
het betreffende, per dossier na te gaan of voor de klant een fysieke danwel administratieve herkeu
ring nodig is. De inzet die hiermee gemoeid gaat, is in te passen in de bestaande werkvoorraad. 

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

Effectuering. 
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 burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

de secrei 
drs. 

i^^ 



-Ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 
(GR ); 

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 het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor een 
gehandicaptenparkeerkaart of een aanvraag tot het verstrekken 
van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als € 95,— 
bedoeld m artikel 49 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 

1.16.1.5 het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met 
fysieke medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 van het € 85,-
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 

1.16.1,6. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met 
administratieve medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 € 45,~ 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) 

1.16.1,7 het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in € 75,— 
artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer (BABW) 



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. 
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stad 
Gemeentebladnummer: 2013 - XX 

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: 

XX XX 2013 Aanpassen legesverordening voor 
effectuering 'Beleidsregels 
Gehandicaptenparkeren 2012-2016' 

Registratienummer: 

R012.3384368 en R012.3384371 

Aanpassen legesverordening voor effectuering 'Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012-
2016' 

De gemeenteraad van Groningen maakt bekend: 

dat het in zijn vergadering van 27 november 2012, besluitnummer XX, de 'Beleidsregels 
Gehandicaptenparkeren 2012-2016' heeft vastgesteld. 

Uitgangspunt bij de 'Beleidsregels Gehandicaptenparkeren' is dat de gemeente Groningen 
gehandicapten de mogelijkheid wil bieden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. 
Vaak zijn zij daarbij afhankelijk van de auto. Het gehandicaptenparkeerbeleid is dan ook gericht 
op het bieden van parkeerfaciliteiten aan gehandicapten. 
Zij zijn echter niet de enigen die gebruik willen maken van de schaarse parkeercapaciteit. De 
gemeente wil daarom de beschikbare parkeerruimte zo optimaal mogelijk verdelen tussen de 
verschillende doelgroepen. Waarbij extra voorzieningen en mogelijkheden worden geboden als 
de deelname van gehandicapten aan het maatschappelijk verkeer onder druk komt te staan. 
Wij willen fysieke barrieres weg nemen. In tegenstelling tot onze beleidslijn tot nu toe zijn wij 
van mening dat gehandicapten voor deze voorzieningen moeten betalen. De gehandicapten 
kennen fysieke beperkingen, maar zitten niet per definitie in een slechtere economische situatie. 

Nieuwe maatregelen uit de beleidsregels zijn de invoering van betalen van leges voor de 
aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart en de invoering van betalen van leges voor de 
aanvragen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken; 
Het gaat om leges van: 

• € 95,- per aanvraag voor nieuwe gehandicaptenparkeerkaarten en voor duplicaten van 
gehandicaptenparkeerkaarten; 

• € 85,- per aanvraag voor veriengingen met een medische keuring; 
• € 45,- per aanvraag voor verlengingen zonder medische keuring; 
• € 75,- per aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. 

Veelal worden de gehandicaptenparkeerproducten voor 5 jaar verleend. Deze periode kan korter 
zijn in het geval de keurend arts voorziet dat er binnen 5 jaar herstel zou kunnen optreden. 

De legeskosten kunnen vanuit de bijzondere bijstand vergoed worden aan mensen met een 
minimum inkomen. 

Om deze maatregelen te kunnen effectueren, wordt de Legesverordening aangepast. 

file:///jroningen


/* "Gemeente 

%jroningen stad 
bekendmakingen 

inwerkingtreding en inzage 

Dit raadsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Dit raadsbesluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij het 
Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: 
open op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, op 
donderdag ook van 18.00- 20.00 uur. 
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Jaar: 2012 Nummer: XX Besluit: Raad XX-XX-2012, nr. XX G e m e e n t e b l a d 

AANPASSEN LEGESVERORDENING VOOR EFFECTUERING BELEIDSREGELS 
GEHANDICAPTENPARKEREN 2012-2016 

DE GEMEENTERAAD VAN GRONINGEN; 

gezien het voorstel van XX XX 2012; 

gezien de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart die gebaseerd is op de Wegenverkeerswet 
(artikel 13, tweede lid), het Besluit administratieve bepalingen (artikel 29, 49 en 55) en het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (artikel 85 en 86). 

HEEFT BESLOTEN: 

de legesverordening aan te passen voor de effectuering van de 'Beleidsregels 
Gehandicaptenparkeren 2012-2016'. 

file:///jroningen

