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Geachte mevrouw Verheij-Verreijt,
Uw advies over het collegevoorstel over de gehandicaptenparkeerkaart heb ik op
13 november 2012 ontvangen. De Wmo-adviesraad adviseert ons om af te zien
van de voorgestelde wijzigingen. In deze brief wil ik het collegebesluit en de
gevolgen hiervan, aan de hand van de door u gegeven adviezen, toelichten.
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U adviseert het college, wanneer niet wordt afgezien van de verhoging van de
kosten, om deze gefaseerd in te voering. Dit is waar het college met haar besluit
van 6 november 2012 ook voor gekozen heeft. Vanaf 2013 worden de legeskosten
aangepast naar de daadwerkelijke kosten. Pas vanaf 2014 komt het medisch
advies voor rekening van de aanvrager.
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Ook geeft u aan dat het voor jullie niet verdedigbaar is om alleen met betrekking tot
de GPK kostendekkende leges in te voeren. Voor alle leges binnen onze
gemeente geldt de regel dat deze kostendekkend zijn. Op dit moment zijn de
legeskosten voor de GPK hierop juist een uitzondering. De legesverordening 2013
zal in december 2012 aan de raad worden voorgelegd. Wanneer zij de verordening
vaststellen zal het nieuwe tarief op 1 januari 2013 in gaan.
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De wijziging van de legeskosten moet eigenlijk niet gezien worden als een verhoging van de kosten.
De kosten van een aanvraag voor een GPK veranderen namelijk niet. Wat wel veranderd is dat vanaf 1
januari 2013 de kosten van een aanvraag niet meer voor het grootste gedeelte door de gemeente wordt
betaald, maar dat deze kosten, door middel van de legeskosten, worden doorberekend aan de
aanvrager.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Hieronder wil ik graag per punt op de door u gegeven adviezen ingaan.
1. Financiële consequenties maatregelen
Zoals hierboven al werd genoemd worden per 1 januari 2013 alleen de
legeskosten aangepast. De kosten voor een GPK in Heusden worden hierdoor
vergelijkbaar met de kosten voor een GPK in meerdere regiogemeenten.
2. De kosten van de medische keuring
Het is onze doelstelling om 2013 te gebruiken om ervoor te zorgen dat de kosten
van het medisch advies verlaagd worden door in gesprek te gaan met de medisch
adviseurs. Hiermee willen we bereiken dat de kosten die vanaf 1 januari voor
rekening komen van de aanvrager, zo laag mogelijk zijn.
3. De kostprijs GPK
De tijd die op dit moment voor de afhandeling van een GPK wordt berekend is
gebaseerd op de daadwerkelijke tijd die de consulent kwijt is aan de verschillende
handelingen. Hierbij gaat het om met name:
- Het invoeren van de aanvraag in het systeem;
- Het regelen van de afspraak voor het medisch advies;
o Contact opnemen met arts;
o Contact opnemen met aanvrager;
o Schriftelijk vastleggen van afspraak;
- Het toetsen van alle gegevens;
- Het opmaken van de beschikking;
- Het boeken van de uren en kosten;
- Het maken van de kaart;
- Het afhandelen van de aanvraag in het systeem;
- Het doorgeven van de gegevens aan het landelijke registratiesysteem.
Dit zijn allemaal kleine handelingen, maar opgeteld is 1 uur en 15 minuten een
realistische tijdsinvestering. Wanneer het regelen van de afspraak voor het
medisch advies wegvalt, zal het legesbedrag vanaf 2014 zo nodig aangepast
worden.
4. Onduidelijkheid collegevoorstel 1
Een aanvraag kan in principe niet afgewezen worden op basis van alleen het
aanvraagformulier. Het is echter niet zo dat voor alle aanvragen een medisch
advies nodig is. Als het bijvoorbeeld gaat om een verlenging en de aanvrager heeft
al een medisch advies, dan kan het voorkomen dat in het advies is opgenomen dat
er geen kans op verbetering van de situatie bestaat. In dat geval is er voor de
verlenging van de GPK geen nieuw medisch advies nodig. In het nieuwe
aanvraagformulier (voor 2014) zal worden opgenomen dat mensen die al een GPK
hebben, eerst contact moeten opnemen met de consulent om te vragen of er een
medisch advies nodig is. We willen mensen niet onnodig op kosten jagen.
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5. Onduidelijkheid collegevoorstel 2
In het voorstel dat door het college is vastgesteld is expliciet opgenomen dat de
GPK wordt opgenomen in de kwijtscheldingsregeling. Dit wordt ook meegenomen
in de nieuwe legesverordening.
6. Naast kosten GPK ook kosten parkeergeld
De kosten die verbonden zijn aan de GPK staan wat ons betreft los van eventuele
parkeerkosten. Het doel van een GPK is namelijk om er voor te zorgen dat er altijd
parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor mensen met een beperking en dat deze
parkeerplekken op gunstige plaatsen liggen. Het doel is niet om er voor te zorgen
dat mensen met een beperking niet meer hoeven te betalen voor het parkeren.
Wat ons betreft is dit dan ook geen punt dat ter discussie staat.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen
met het Team Ondersteuning Welzijn te bereiken onder telefoonnummer (073) 513
17 89

Met vriendelijke groet,
namens het college van Heusden,

Jolanda Verbiesen
Manager Team Ondersteuning Welzijn

