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Ter besluitvorming
Onderwerp
Leges bezorging gehandicapten parkeerkaarten
Aanleiding
Op 9 mei 2017 heeft het college besloten dat de gemeente reisdocumenten en rijbewijzen laat thuisbezorgen
en hiervoor E 4,95 voor het eerste document aan de inwoner in rekening brengt (lV-17-06647) en voor het
bezorgen van meerdere documenten op adres vanaf het 2e document E 3,00 per document.
Het advies is voor het thuisbezorgen van gehandicaptenparkeerkaarten dezelfde tarieven te hanteren.
Voorstel
Voor de bezorging van een eerste document 6 4,95 op te nemen in de tarieventabel leges.
Voor het bezorgen van meerdere documenten op adres vanaf het tweede document E 3,00 (de
werkelijke kosten) op te nemen in de tarieventabel leges.
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;
2.1 bij gelijktijdige bezorging op adres voldoen wij, vanaf het 2e document, nadrukkelijk aan de eisen
van kostendekkendheid.
Kanttekeningen
1.1 Na het collegebesluit over de leges, wordt er zo snel mogelijk gestart met het bezorgen van de GPK. De
wijziging in de tarieventabel wordt pas in de loop van 2018 doorgevoerd. 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.
Financiën
Verwachting:
20% van het aantal aangevraagde documenten wordt thuisbezorgd (50 documenten)
10% van het totale aantal thuisbezorgde documenten is een 2e document documenten).
Kosten:
Document Aantal Kosten per document Eigen bijdrage inwoner Totale kosten gemeente
1e 45 E 12,00 E 4,95 E 317,25
2e 5 E 3,00 E 3,00 E 0,00
Totaal 50 E 317,25
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Uitvoering/evaluatie
De Afdeling Financiën neemt uw besluit mee in de tarieventabel leges en zorgt voor de wettelijke publicatie
hiervan. Afdeling Publiek verzorgt de administratieve afhandeling van de bezorging. Dit gaat via hetzelfde
proces als de bezorging van andere documenten.
Communicatie
De raad stelt de tarieventabel vast. De tarieventabel wordt daarna gepubliceerd. We communiceren de
bezorgtarieven ook bij de start van deze nieuwe dienstverlening (streefdatum 1 maart 2018).
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