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Geachte raad,
Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd
stuk.
In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of
de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,
Na de eerdere beantwoording van vragen over ons beleid rondom Gehandicaptenparkeerkaarten/
parkeerplaatsen, zijn er aanvullende vragen gesteld. Die vragen en antwoorden treft u hieronder
aan.

1. Op onze website zou staan dat er 140,- moeten worden betaald voor de aanleg van een
parkeervak. Is dat zo, en wat krijg je daar dan precies voor?
Antwoord: De aanvrager betaalt € 315,- voor een gehandicaptenparkeerplaats. Deze
kosten zijn voor het aanduidingsbord, het kentekenbord en de kosten voor plaatsing.
Eigenlijk komen de kosten van € 140,- hierbij als er ook een wit kruis op de weg wordt
aangebracht. Bij nieuwe aanvragen wordt er geen kruis aangebracht, maar volstaat
alleen het bord. Een kruis is niet rechtsgeldig, dit verduidelijkt alleen dat er een
gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is. In sommige situaties komt het voor dat er een
kruis noodzakelijk is. Omdat er te vaak wordt geparkeerd door anderen die het bord niet
opmerken. Wij rekenen deze kosten van € 140,- dan niet.
2. Als er geen parkeerplek beschikbaar is dan betaal je €390,- voor het aanleggen. Klopt dit?

Antwoord: De kosten van € 390,- worden gerekend als de weg aangepast moet worden
om een gehandicaptenparkeerplaats te kunnen realiseren.

3. Hoe vaak is dit laatste gebeurt dit jaar en in 2020?

Antwoord: Dit is de laatste 5 jaar niet voorgekomen. Tot nu toe kan er altijd een
bestaande plaats gereserveerd worden.

4. Als de persoon met een geh. parkeerkaart een andere auto aanschaft, kan deze
verandering dan via een sticker worden geregeld? Zo nee: hoe zit het dan precies met de
vervangingskosten bij een andere auto?
Antwoord: Men betaalt € 50,- bij een wijziging kenteken. Dan wordt het gehele
kentekenbord vervangen. Er wordt niet met stickers gewerkt omdat dit fraudegevoelig is.

