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Amendement
Reg. Nr. 2019-13 (in te vullen door de griffie)

Agendapunt:6. Legesverordening en Tarieventabel va

andicaptenparkeerkaart

Onderwerp: Legesverordening en tarieventabel (hoofds
gehandicaptenparkeerkaart)

Verkeer en Vervoer

Vergadering van de gemeenteraad op 16 december 2019.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

de volgende wijzigingen op te nemen in de tarieventabel leges heffingen gehandicaptenparkeerkaart
1.17.5 .1 t/m 1.17.5.6
Wijziging:

2019

voorstel 2020

wordt gewijzigd in

1.17.5.1

€ 177,50

€ 234,96

€ 63,43

1.17.5.2

€ 100,70

€ 120,01

€ 63,43

1.17.5.3

€ 157,35

€ 210,96

€ 42,99

1.17.5.4

€ 78,15

€ 84,50

€ 79,24

1.17.5.5

€ 100,70

€ 72,00

€ 63,43

Toelichting
Vanwege interne wijzigingen werkzaamheden invalidenparkeerkaart en hogere kosten keuringsarts
worden de tarieven van de invalidenparkeerkaart in 2020 verhoogd. De gemeente Heerde wordt
mede door deze verhogingen een van de duurste gemeenten uit de omgeving voor de
invalidenparkeerkaart.
Alle fracties vinden deze tarieven niet meer in verhouding. De fracties stellen voor om de kosten van
de keuringsarts voor rekening van de gemeente te laten komen (zelfde systematiek als WMO) en de
op 17 december 2019 vastgestelde bedragen uitgangspunt te laten zijn en deze slechts met de
gebruikelijke inflatiecorrectie van 1,4% voor dit jaar te verhogen.
De tarieven voor zowel een duplicaat als een aanvraag zonder keuring moet dan vervolgens wel
minimaal gelijk gesteld worden aan de aanvraag mét keuring omdat dit anders niet in verhouding is.

In augustus 2018 is een uitgebreid onderzoek verricht naar de kostendekkendheid van de tarieven
voor 2019. De legesverordening 2019 kende een kostendekkendheidspercentage van 96,8%.
* Doorstrepen wat niet van toepassing is

Bekend is en geaccepteerd wordt dat met dit besluit het percentage kostendekkendheid iets
afneemt.
Voorgesteld wordt de geraamde kosten van € 8.000 die voortvloeien uit dit amendement in
mindering te brengen op het positieve begrotingssaldo voor 2020 van €12.405,-- Na verwerking van
het amendement resteert er dan nog een positief saldo van €4.405,-. De uitvoering van het besluit
kan bij de voorjaarsnota 2020 en voor de jaren erna bij de perspectiefnota 2021-2024 worden
meegenomen.
Toelichting berekening:
Uitgaande van het aantal toegekende aanvragen, afgewezen aanvragen en verlenging zonder
keuring is de raming dat voor gemiddeld 35 aanvragen de kosten van de medische keuring a 114,95
(incl. btw) voor rekening van de gemeente zullen komen.
1.17.5.1 incl. keuring

€ 177,50

minus keuringskosten, verhoging met
inflatie = € 63,43

1.17.5.2 zonder keuring

€ 100,70

idem nieuw tarief 1.17.5.1 = € 63,43

1.17.5.3 incl. keuring afwijzing

€ 157,35

minus keuringskosten, verhoging met
Inflatie = € 42,99

1.17.5.4 no show

€ 78,15

verhoging met inflatie = € 79,24

1.17.5.5 duplicaat

€ 100,70

idem nieuw tarief 1.17.5.1. en 1.17.5.2
= € 63,43

Gemiddelde kostentoename, gebaseerd op de aantallen 2018
Totaal aanvragen
>> daarvan toegekend eerste tarief
>> daarvan verlengd zonder keuring
>> daarvan afgewezen
Geraamde totaal kosten amendement

2018
32
41
2

Kosten toename door minder opbrengsten
€ 5.488,96 (234,96 - 63,43 x 32)
€ 2.319,79 (120,01 - 63,43 x 41)
€ 170,00
€ 7.978,75 af te ronden op € 8.000,00

Namens de fracties van
D66/GL

CU-SGP

CDA

PvdA

GBP

VVD
B. Volkers
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