
Schriftelijke vragen 
(inwinnen van informatie)

Artikel 35 Reglement van Orde

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen 
wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde 
worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn 
binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen 
deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt 
behandeld als een antwoord.

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de leden van de raad 
toegezonden.

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in 
dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent
het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

Vergadering: N.v.t.

Onderwerp: Vragen betreffende: wachttijd medisch keuring bij verstrekken van een 
gehandicapte parkeerkaart

Datum indiening: 10-01-2023 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden.

Inleiding

In de “Regeling gehandicaptenparkeerkaart”, Paragraaf 2. Geneeskundig onderzoek
Artikel 2, luid het artikel: 

1 Een gehandicaptenparkeerkaart wordt niet afgegeven alvorens een geneeskundig 
onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager.

Bij eerdere behandeling van dit onderwerp bleek dat de keurende instantie lange wachtlijsten 
hanteerde waardoor het verstrekken van de vergunning vaak een lange tijd in beslag neemt. Er is 
bij de behandeling toegezegd dat er alternatieve keuringsinstanties zullen worden onderzocht.

Op de site van de gemeente Alblasserdam is de informatie over de gehandicapteparkeerplaats  
duidelijker en uitgebreid met nuttige tips en tops. Echter de behandeltijd is gesteld op 12 weken, (3
maanden). 
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Vragen 

1. Wat is de uitkomst van het onderzoek naar een alternatieve keuringsinstantie?
2. Wat is de actuele wachttijd bij de huidige keuringsinstantie en of alternatief?
3. Ziet u mogelijkheden de wachttijd terug te brengen naar een aanvaardbaar aantal weken?

Gevraagd wordt de vragen conform procedure schriftelijk te beantwoorden.   

Ondertekening en naam:

Wim van Krimpen,  PvdA 


