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Geacht College,
Naar aanleiding van de tarievenverhoging inzake de leges van de gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats hebben wij een vraag ten aanzien van de uitvoering en
bekendstelling.
Wij hebben in het kader van de bezuiniging ingestemd met de tarievenverhoging inzake de
leges. Tenslotte kan men met de parkeerkaart gedurende 5 jaar gratis parkeren en krijgt de
gemeente met de leges een vergoeding voor derving van parkeerinkomsten.
Ten aanzien van de parkeerkaart zullen nieuwe aanvragers het verhoogde legesbedrag
gaan betalen en in de komende 5 jaar zullen bestaande houders van een parkeerkaart bij
vervanging het nieuwe legesbedrag gaan betalen.
Wij vragen ons echter af hoe wordt omgegaan wordt met bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen. Krijgen de houders daarvan met ingang van 2012 een rekening
gepresenteerd van €216,80 voor de komende 5 jaar? Wij kunnen ons voorstellen dat de
gemeente aan de meeste parkeerplaatshouders een legesplichtige ´dienst´ bewijst in de
vorm van het beschikbaar stellen van een openbare parkeerplaats. Hoe wordt echter
omgegaan met gehandicaptenparkeerplaatsen op `eigen terrein`. Bijvoorbeeld bij bedrijven
en koopappartementen?
Wij zijn van mening dat geen legeskosten van €216,80 in rekening kunnen worden gebracht
voor een periode van 5 jaar als de aanvraag voor een parkeerkaart/plaats niet wordt
toegekend.
Wij adviseren u de betrokken inwoners op de hoogte te stellen van de tarievenverhoging
inzake de leges van de gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats. Graag
vernemen wij van u op welke wijze dit gaat plaatsvinden.
In afwachting van uw reactie, teken ik met vriendelijke groet, namens de cliëntenraad Wmo.
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