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Geachte heer Veenema,
Op 12 juni 2018 ontvingen wij uw brief over de kosten voor het aanvragen van een
gehandicaptenparkeerplaats en passagierskaart.
Vooraf
In uw brief spreekt over de gehandicaptenparkeerplaats. Aangezien de tarieven die u
noemt verwijzen naar de tarieven van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zijn wij ervan
uitgegaan dat u het tarief voor de gehandicaptenparkeerkaart bedoelt.
In uw brief vraagt u aandacht voor de grote verschillen die er in diverse gemeenten zijn bij
de kosten voor het aanvragen van een GPK en passagierskaart.
U verzoekt ons
1. na te gaan hoe de tariefopbouw is in met name in Capelle aan den IJssel en
Rotterdam;
2. of het mogelijk is om ook voor Krimpen een lager tarief vast te stellen.
3. U vraagt hierbij ook aandacht te geven aan de termijnen die bij de vergunning van
toepassing zijn.
In het vervolg leest u onze reactie op uw brief.
Algemeen
Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning, kunnen op grond van de
Gemeentewet (artikel 229) leges geheven worden. In artikel 229 b van de Gemeentewet
wordt bepaald dat de hoogte van de tarieven zodanig wordt vastgesteld dat de geraamde
baten van de leges niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. Hierbij mag de
dekking per product verschillend zijn als de totale dekkingsgraad van alle producten binnen
de legesverordening tezamen niet boven de 100% uitkomt.
In Krimpen aan den IJssel is de kostendekking van de totale legesverordening, op basis
van de begroting 2018, vastgesteld op 72%.
Beantwoording vragen
In uw brief noemt u een aantal andere gemeenten en de tarieven die daar worden
gehanteerd voor een GPK. Uit dit overzicht blijkt dat twee gemeenten goedkoper zijn
(Capelle aan den IJssel en Rotterdam) en drie gemeenten duurder zijn dan Krimpen aan
den IJssel (Zuidplas, Krimpenerwaard en Gouda). U verzoekt ons met name onderzoek te
doen naar de tariefsopbouw in Capelle aan den IJssel en Rotterdam.
Vooropgesteld moet worden dat het veel voorkomt dat gemeenten verschillende tarieven
hanteren voor dezelfde vormen van dienstverlening. Dit geldt niet alleen voor de aanvraag
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

van een GPK maar ook bijvoorbeeld voor het aanvragen van een omgevingsvergunning,
evenementenvergunning of het voltrekken van een huwelijk.
Verschillen in tarieven en dekkingspercentages van afzonderlijke gemeenten kunnen zijn
ontstaan door een verschil in de gemaakte kosten, een verschil in kostentoerekening bij
gemeenten of de keuze van de gemeenteraad voor een bepaalde kostendekking of tarief.
Het staat de gemeenteraad hierbij vrij tarieven te bepalen voor afzonderlijke diensten,
zolang het totaal van de begrote opbrengsten van leges het totaal van de begrote kosten
niet overschrijdt.
Binnen gemeenten vindt dan ook over het algemeen geen verantwoording plaats van ieder
tarief afzonderlijk. Verantwoording van het tarief en de bijbehorende kostendekking op het
niveau van elk afzonderlijk artikel is niet verplicht en ontbreekt ook bij de genoemde
gemeenten. De verantwoording vindt plaats op het niveau van de totale legesverordening.
Voor dit onderzoek is dan ook met name gekeken naar het dekkingspercentage dat de
genoemde gemeenten hebben gehanteerd bij de totstandkoming van de legesverordening
2018.
Wanneer er wordt gekeken naar het percentage kostendekking van de legesverordeningen
van de betreffende gemeenten, dan valt hierbij op dat vrijwel alle gemeenten uitkomen op
een kostendekking tussen de 75 en 80%. Gemeente Capelle aan den IJssel is hierop een
uitzondering. Deze gemeente komt uit op een dekkingspercentage van 49%. Een
voorzichtige conclusie hierbij is dat deze gemeente bij het bepalen van het tarief voor een
GPK een lager dekkingspercentage accepteert dan de andere genoemde gemeenten. Het
staat de gemeenteraad vrij dit te doen.
Voor wat betreft de gemeente Rotterdam is deze conclusie niet op te maken uit de
dekkingspercentage van de totale legesverordening. De gemeente Rotterdam komt uit op
een dekkingspercentage van circa 78%. Hierbij dient natuurlijk ook te worden opgemerkt
dat de baten van de GPK een zeer klein deel vormen van het geheel van de
legesverordening.
Om toch een verklaring te kunnen geven is gekeken naar de kosten die een aanvraag in de
gemeente Krimpen aan den IJssel met zich meebrengt. Daarbij nemen wij aan dat deze
kosten in Rotterdam en Capelle aan den IJssel niet wezenlijk zullen afwijken.
De kosten van de GPK bevatten drie componenten te weten: aanschaf kaart,
administratieve ondersteuning en medisch advies.
De aanschaf van de kaart bedraagt:
€ 12,50
Ca. 1 uur ambtelijk advies
€ 44,54
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Huisbezoek
€ 71,28
Medische rapportage:
€ 90,00
De kosten voor een GPK zonder huisbezoek zijn dus al snel € 147,00. Indien er wel een
huisbezoek plaatsvindt zullen de kosten ca. 70 euro hoger zijn. Het totaalbedrag komt dan
uit op 218 euro.
Gezien deze kosten en de aanname dat de kosten in Rotterdam en Capelle niet wezenlijk
zullen afwijken is de voorzichtige conclusie te trekken dat de gemeente Rotterdam en de
gemeente Capelle aan den IJssel een lage kostendekking accepteert voor wat betreft dit
product.
Ook voor onze gemeente kan worden gesteld dat het legesbedrag van € 128,60 beperkt
dekkend is voor wat betreft de kosten die de gemeente bij deze specifieke dienstverlening
ten behoeve van de aanvrager verricht.
Gezien deze beperkte dekking is er wat ons betreft op dit moment geen aanleiding om dit
tarief te verlagen. Ook gezien de positie die Krimpen aan den IJssel inneemt in uw
overzicht, vinden wij een verlaging van dit tarief niet vanzelfsprekend.
Ad 3. Termijnen vergunning
De GPK is maximaal 5 jaar geldig. Bij de medische keuring zal de keuringsarts aangeven
voor welk periode de GPK wordt afgegeven en wanneer herkeuring aan de orde is. Hier is
dus geen eenduidige lijn in te trekken. Kortom, de GPK zal dus tussen de 1 en 5 jaar geldig
zijn. Voor wat betreft de leges wordt geen onderscheid gemaakt in de termijn van afgifte.
Het gaat hierbij immers om de kosten die worden gemaakt voor het in behandeling nemen
van de aanvraag en niet voor welke termijn de vergunning wordt afgegeven.
Medische keuring
Tijdens ons onderzoek is ons opgevallen dat in de diverse omliggende gemeenten
verschillende tarieven worden gehanteerd voor de verstrekking van een GPK. Veelal wordt
er een onderscheid gemaakt in het tarief voor het verstrekken van een GPK inclusief een
medische keuring en zonder een medische keuring. Hierbij is het tarief met medische
keuring hoger dan het tarief zonder medische keuring. Dit is in Krimpen aan den IJssel niet
het geval. Er wordt altijd één tarief in rekening gebracht.
De komende tijd willen wij benutten om onderzoek te doen naar de wenselijkheid en
financiële haalbaarheid van een onderscheid in de tarieven voor de aanvraag van een
GPK. Hierbij zal met name worden gekeken naar het onderscheid in aanvragen waarbij
een medische keuring nodig is en waarbij niet.
Wij streven ernaar de resultaten hiervan voor het einde van het jaar met u te delen.
Tenslotte.
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In het voorgaande hebben wij geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de
totstandkoming van het tarief voor de verlening van de gehandicaptenparkeerkaart in
vergelijking met andere gemeenten. Daarbij kan worden geconcludeerd dat het
legesbedrag niet meer dan kostendekkend is en dat er voor ons op dit moment geen
aanleiding is om het tarief te verlagen.
Wel willen wij de komende tijd benutten om onderzoek te doen naar de wenselijkheid en
financiële haalbaarheid van een onderscheid in de tarieven voor de aanvraag van een
GPK.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,
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