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Beste heer van der Kallen,
In uw brief van 21 oktober 2020 stelt u ons vragen over “Parkeren gehandicapten”. Hierbij willen wij u, alvorens uw
vragen te beantwoorden, wijzen op onze raadsbrief (kenmerk U20-057822) aangaande dit onderwerp, waarin een nadere
uitleg staat over de genomen besluiten. Hieronder leest u uw vragen en onze antwoorden:
Vragen
1. Is uw college zich bewust van de gevolgen voor de wonende/werkende kaarthouders in een dergelijk gebied?
Antwoord: Ja, het college is zich bewust van de gevolgen. De Gemeentewet laat ons echter geen keuze. Wij moeten ons
als gemeente aan de wet houden en differentiatie van parkeerders is verboden.
2. Heeft uw college alle kaarthouders in dergelijke gebieden geïnformeerd over uw voornemen?
Antwoord: Alle kaarthouders in het gebied krijgen begin december een schrijven met daarin een nadere toelichting op
onze besluiten, de effecten hiervan en wat zij kunnen doen voor 2021.
3. Is parkeerbeheer of de WMO afdeling die aparte plaatsen (met kentekenplaataanduiding) van bebording voorziet
voorbereid op een mogelijk hoog aantal verzoeken tot een 'eigen' invalideparkeerplaats, dit inclusief de ambtelijke
afhandeling van dergelijke verzoeken?
Antwoord: Hierop is het team niet specifiek voorbereid, omdat hiervoor in onze ogen geen aanleiding is. Een
gehandicapten parkeerplaats op kenteken kan alleen aangevraagd worden door houders met een GPK-B (bestuurder).
Deze gehandicapten moeten dus in bezit zijn van een rijbewijs en een eigen voertuig bezitten. Voor GPK-B houders voor
wie dit van belang was, heeft een dergelijke aanvraag waarschijnlijk eerder al plaatsgevonden. De andere GPK-P en
GPK-I (passagiers en instellingen) kunnen geen parkeerplaats op kenteken aanvragen. Daarbij kost het aanvragen en
aanleggen van een gehandicapten parkeerplaats op kenteken in 2020 op basis van de legesverordening eenmalig C350,per parkeerplaats. We zien in 2020 al een afname in aanvragen, nu hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
Kortom, we verwachten dat een hoog aantal verzoeken uitblijft.
4. Is voorzien in de mogelijke budgettaire gevolgen van de extra plaatsing van de benodigde borden alsmede de
mogelijke beperking die dat gaat geven op de beschikbare capaciteit van parkeerplaatsen?
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Antwoord: Zoals bij het antwoord op de vorige vraag is aangegeven, kost het aanvragen en aanleggen van een
gehandicapten parkeerplaats op kenteken in 2020 op basis van de leges verordening C 350,- per parkeerplaats. Hiermee
heeft u met het vaststellen van de legesverordening 2020 in de budgettaire gevolgen voorzien. Gezien de verwachting
dat een hoog aantal verzoeken uitblijft, zal het effect op de beschikbare capaciteit naar verwachting ook zeer beperkt zijn.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met De heer L.W. van den
Bulk, bereikbaar via telefoonnummer 140164.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,

Mevr. N.M. van der Zwan - Brasser
Wethouder

