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Leges gehandicaptenparkeerkaart

Geachte heer, mevrouw,
In de commissie Samenleving van 2 oktober 2017 is gevraagd naar de hoogte van de leges voor het
in behandeling nemen en verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart in Beuningen. De leges in
Beuningen zijn C 100,00, terwijl in omringende gemeenten een lager tarief wordt gehanteerd.
Onderbouwing leges gehandicaptenparkeerkaart
Binnen de gemeente Beuningen is de afdeling Dienstverlening 1,5 uur bezig met het beoordelen van
de aanvraag, het opmaken van de parkeerkaart en het verzenden van de kaart plus een
informatiebrief. De kosten voor 1,5 uur zijn C 118,50. De inkoopprijs van de parkeerkaart is
C 5,95. De afdeling Informatie 8c Bedrijfsvoering is 12 minuten bezig met het opmaken van de
factuur en het afhandelen van de betaling. De kosten hiervoor zijn C 8,00. De totale kosten van de
gemeente zijn dan C 132,45. In deze berekening is nog geen rekening gehouden met de kosten voor
de medische indicatie (C 183,55). Deze kosten zijn ook voor rekening van de gemeente.
Groei naar kostendekkend tarief
Het is al enige tijd bekend dat de gemeente Beuningen geen kostendekkend tarief hanteert voor de
leges gehandicaptenkaart. Om de leges niet in één keer al te fors te laten stijgen, wordt jaarlijks bij
het vaststellen van de legesverordening besloten om het tarief met C 10,00 te verhogen. Deze
werkwijze is de afgelopen járen zo gehanteerd. Het huidige tarief in Beuningen is C 100,00.
Tarieven in de regio
Onderzoek in de regio toont aan dat in andere omringende gemeenten lagere tarieven worden
gehanteerd. Zonder verder onderzoek te doen naar de onderbouwing van de tarieven uit de regio, is
overduidelijk dat ook in omringende gemeenten geen kostendekkend tarief wordt gehanteerd. In de
gemeente Wijchen is het tarief voor een kaart C 31,40. Door de gemeente Wijchen wordt
aangegeven dat een huisbezoek onderdeel is van het proces voor het toekennen van een aanvraag.
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In Wijchen is het dus een politieke afweging geweest om een lager tarief te hanteren dan het
kostendekkende.
Besluit hoogte tarief gehandicaptenparkeerkaart
Het besluit over de hoogte van het te hanteren tarief is aan de gemeenteraad. Uitgangspunt in
Leuningen is te werken met kostendekkende tarieven. In december worden de nieuwe tarieven
vastgesteld voor het komende jaar. Op basis van het huidige beleid zal in het raadsvoorstel worden
opgenomen dat het tarief met C 10,00 wordt verhoogd naar č 110,00. Het is aan de gemeenteraad
om in de vergadering van december een besluit te nemen over de hoogte van dit tarief.
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