Motie parkeren minder validen
Gelet op artikel 147b van de gemeentewet en artikel 44 van het reglement van Orde van de
Gemeenteraad;
De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 6 november 2018;
Overwegende dat,
- de gemeente leges ontvangt voor de behandeling van de aanvraag voor een parkeerkaart voor
mindervaliden;
- de gemeente leges ontvangt voor de behandeling van de aanvraag voor een parkeerplaats voor
mindervaliden;
- mindervaliden met een parkeerkaart bij openbare betaalde parkeergelegenheden ook nog het
normale parkeertarief betalen;
- de inkomsten aan leges voor deze voorziening in de begroting 2019 geraamd zijn op 40.000 euro;
- de kosten voor parkeerkaart/plaats onderdeel zijn van de WMO en bestaan uit loonkosten,
administratiekosten en materiaalkosten (de parkeerkaart of het paaltje/bordje/strepen voor een
plaats).
Van oordeel is dat,
- mindervaliden vanuit noodzaak gebruikmaken van deze voorziening;
- mindervaliden vaak afhankelijk zijn van eigen (aangepast) vervoer voor werk, sociale contacten,
bezoeken aan arts/therapeut et cetera:
- mindervaliden voor het kunnen parkeren met een parkeerkaart naast het betalen van het
normale parkeertarief extra kosten maken voor het verkrijgen/behouden van de parkeerkaart en
dus anders behandeld worden dan valide burgers;
- mindervaliden door hun beperkingen, veelal al extra kosten hebben voor bv medische zorg en er
sprake kan zijn van inkomensterugval;
- het van groot belang is, in onze participatiemaatschappij, dat iedereen kan meedoen onder
dezelfde voorwaarden;
- het streven is de leges kostendekkend te laten zijn;
- maar dat in dit geval het voordeel van een vergroting van de mogelijkheid voor gehandicapten
deel te nemen aan het sociale leven zwaarder mag wegen dan de lokale autonomie;
- het een overweging kan zijn om de parkeerkaart voor minder validen kosteloos te verstrekken;
- het een overweging kan zijn om de aanvraag en uitvoering van parkeerplaatsen voor minder
validen voor de betrokkenen niet of maar gedeeltelijk in rekening te brengen.
- het een overweging kan zijn om geen kosten in rekening te brengen gebracht voor verlenging van
een kaart/plaats;
- het wenselijk is deze kosten en gederfde inkomsten structureel te laten dekken vanuit de
programmabegroting en niet incidenteel uit de algemene middelen te halen.
Verzoekt het college,
 de raad inzicht te geven in wat de kosten en de derving van inkomsten zijn voor de verstrekking
van parkeerkaarten en parkeerplaatsen voor mindervaliden, inclusief verschillende opties hoe
andere gemeentes hiermee omgaan;
Eerlijk Alternatief
Manuela Bijl

Partij voor de Dieren
Carla van Viegen

