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Constaterende dat 

• De berekende kosten voor de toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats In Stichtse 
Vecht € 506,00 bedragen (€450,00 uitvoeringskosten en 1 uur ambtelijke inzet à €56,00), 
exclusief leges. 

• Dat dit een kostendekkende prijs is, volgens een door het college op 3 juli 2012 genomen 
besluit, voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op een aanwezige 
parkeerplaats in de openbare ruimte. 

• Dat de hoogte van de kosten in Stichtse Vecht erg afwijkt van de kosten die de meeste 
omliggende en vergelijkbare (U-10)gemeenten berekenen (De Bilt €106,00, Houten €163,40, 
Nieuwegein €643,60, Veenendaal €61,10, Woerden € 152,20), met Nieuwegein dus als 
uitzondering. 

• Dat de hoogte van de kosten voor een aantal mensen die wel recht hebben op de 
gehandicaptenparkeerplaats (na medische keuring en reeds in het bezit van een geldige 
gehandicaptenparkeerkaart)) een reden is om geen gebruik te maken van hun recht op de 
GPP. 

• Dat de kosten voor het vervangen van alleen een onderbord (bijvoorbeeld bij wijziging van 
gebruiker)  ‘slechts’ €95,-- bedragen.  
 

Overwegende dat 

• Een GPP in de openbare ruimte, maar in de buurt van de gebruiker, NIET ten koste gaat van 
een openbare parkeerplaats, omdat de gehandicapte autobezitter evengoed ook nu al de 
auto in de buurt parkeert. 

• Het niet wenselijk is dat de kosten het gebruik maken van een recht in dit geval onmogelijk 
maken, waarbij het ook nog eens onmogelijk is een beroep te doen op de bijzondere 
bijstand. 

• Er sprake is van onbillijkheid; een nieuw te creëren parkeerplek voor gehandicapten kost dus 
minimaal €506,00, terwijl een bestaande gehandicapten parkeerplaats die door een nieuwe 
gebruiker wordt ingenomen alleen €95,00 hoeft te betalen voor de vervanging van een 
onderbord. 

• Kostendekkendheid weliswaar uitgangspunt is, maar dat dit niet een stringent kader moet 
zijn; dat waar het uitgangspunt knelt, ervan afgeweken zou moeten kunnen worden. 

 

  



 

Roept het college op 

• De kosten voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op een aanwezige 
parkeerplaats in de openbare ruimte te verlagen tot een niveau dat aansluit bij vergelijkbare 
U10 gemeenten (Nieuwegein uitgezonderd). 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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