RAADSVERGADERING d.d. 7 juni 2018
Zaaknummer

Z-17-013570

Voorstelnummer

DOC-18-057119

Onderwerp

Leges bezorgen gehandicaptenparkeerkaart

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Harry Nederpelt

Afdelingshoofd(en)

Sabine van Eck

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 20 februari 2018;
gelet op Hoofdstuk XV van de Gemeentewet en de Invorderingswet;

besluit

Vast te stellen de Legesverordening 2018 met bijbehorende Tarieventabel 1e integrale wijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op .

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Wijziging van de Legesverordening 2018 met bijbehorende Tarieventabel 1e integrale wijziging.

Aanleiding
Op 20 februari 2018 hebben wij ingestemd om voor de bezorging van een eerste GPK document
twee tarieven voor leges op te nemen in de tarieventabel leges (Z-17-013570). In de Tarieventabel
Leges valt de gehandicapte parkeerkaart onder titel 1 hoofdstuk 19 (Verkeer en Vervoer). Op grond
hiervan dient uw raad een besluit te nemen. De Legesverordening en de Tarieventabel zijn
aangepast (zie bijlage) en worden nu ter vaststelling aan u voorgelegd.
U wordt geadviseerd kennis te nemen van de aangepaste legesverordening en de Tarieventabel
Leges (zie bijlage) en beide stukken en – daarmee de tarieven - vast te stellen.

Voorstel
1. Voor de bezorging van een eerste document GPK € 4,95 op te nemen in de Tarieventabel Leges
(titel 1 hoofdstuk 19);
2. Voor het bezorgen van meerdere documenten op 1 adres vanaf het tweede document € 3,00
(de werkelijke kosten) op te nemen in de Tarieventabel Leges (titel 1 hoofdstuk 19);
3. de Legesverordening 2018 1e integrale wijziging en de Tarieventabel leges, behorende bij de
Legesverordening 2018 1e integrale wijziging, vast te stellen.

Beoogd resultaat
Met dit voorstel formaliseren we de eigen bijdrage van de inwoner aan de bezorgkosten van
gehandicaptenparkeerkaarten.

Argumenten
1.1 Het bezorgen van de GPK is eenzelfde soort dienstverlening als het bezorgen van
reisdocumenten en vraagt dezelfde inspanning en kosten van de gemeente;
1.2 Bij gelijktijdige bezorging op één adres voldoen wij, vanaf het 2 e document, nadrukkelijk aan de
eisen van kostendekkendheid.

Kanttekeningen
1.1 De mogelijkheid bestaat dat een inwoner bezwaar maakt tegen de eigen bijdrage in de
bezorgkosten. Het risico wordt klein geacht, omdat de inwoner zelf de keuze voor bezorging
maakt.
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Financiën
Verwachting:
-

20% van het aantal aangevraagde documenten wordt thuisbezorgd (50 documenten)

-

10% van het totale aantal thuisbezorgde documenten is een 2 e document (5 documenten).

Kosten:
Document

1

e

2

e

Aantal

Totaal

Kosten per document

Eigen bijdrage

Totale kosten

inwoner

gemeente

45

€ 12,00

€ 4,95

€ 317,25

5

€ 3,00

€ 3,00

€

50

Uitvoering/evaluatie
Na besluit raad vindt bekendmaking plaats.

Communicatie
Bekendmaking op www.overheid.nl en Koggenlander/Medemblikker courant.

Bijlagen
1. Legesverordening 2018 1e integrale wijziging IO-18-34602
2. Tarieventabel Legesverordening 2018 1e integrale wijziging IO-18-34603
3. Was Wordt lijst Legesverordening 2018 IO-18-34688
4. Collegebesluit 20 februari 2018 DOC-17-042599
5. Collegebesluit DOC-18-061864
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