
1.18.1.3
tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) € 37,90

1.18.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen c.q. verlengen (vervangen) van een invaliden- of 
gehandicapten-parkeerkaart ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

1.18.1.1 indien daarvoor een medische keuring noodzakelijk is € 162,65
1.18.1.2 indien daarvoor geen medische keuring noodzakelijk is € 58,90
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Onderwerp
Tweede wijziging legesverordening 2019

Beslispunten
De Verordening tot tweede wijziging van de “Legesverordening gemeente West Betuwe 
2019” vast te stellen.

Inleiding
In december 2018 is door de afzonderlijke gemeenteraden van de voormalige gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de legesverordening vastgesteld. 
Op 15 januari 2019 is door de gemeenteraad van West Betuwe de “Eerste wijziging 
legesverordening gemeente West Betuwe 2019” vastgesteld.
Inmiddels is gebleken dat, inzake de gehandicaptenparkeerkaarten, per abuis een dubbel 
tarief is opgenomen in de tarieventabel leges. Daarnaast is in het betreffende hoofdstuk 
een foutieve nummering opgenomen. Hierdoor is er behoefte ontstaan aan een tweede 
wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening.  

Beoogd effect
Het op juiste wijze kunnen heffen van leges voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen c.q. verlengen (vervangen) van een 
gehandicaptenparkeerkaart ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer.

Argumenten
1.1 In de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019 zijn per abuis in totaal 
drie tarieven opgenomen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen c.q. verlengen (vervangen) van een gehandicaptenparkeerkaart ingevolge het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, namelijk :
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Daarnaast bestaat de invalidenparkeerkaart (genoemd in 1.18.2) als zodanig niet meer. 
Volgens het BABW gaat het om een gehandicaptenparkeerkaart. Ook is de nummering 
van de hoofdstukken onder 1.18.2 onjuist.

Tot op heden zijn in 2019 alleen de tarieven in rekening gebracht zoals zijn genoemd 
achter de nummers 1.18.1.1 en 1.18.1.2.
In overleg met het Team Juridische Zaken en het team kwaliteit Sociaal Domein, adviseer 
ik daarom om 1.18.1.3 te verwijderen, de tekst van hoofdstuk 1.18.2 te corrigeren en de 
nummering van de overige nummers te wijzigen in 1.18.2.1 en 1.18.2.2.
Een inwoner die niet medisch gekeurd wordt, betaalt aldus in 2019 € 58,90. Een inwoner 
waarvoor een medische keuring wel noodzakelijk is, betaalt € 162,65.

In de “Verordening tot tweede wijziging legesverordening gemeente West Betuwe 2019” 
is overigens het gehele hoofdstuk 18 opgenomen, zodat duidelijk is dat hoofdstuk 1.18.1 
verder ongewijzigd in stand blijft.

Kanttekeningen
Geen

Communicatie
De vastgestelde verordening wordt op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt in het 
elektronische gemeenteblad. Verder wordt mededeling van het besluit gedaan in het 
weekblad West Betuwe.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2019, 
nummer 2,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, 
aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de 
Paspoortwet;

besluit

vast te stellen de:

VERORDENING tot tweede wijziging van de “Legesverordening gemeente West Betuwe 
2019”

Artikel I Wijzigingen verordening
Hoofdstuk 18 van Titel 1 van de bij de Legesverordening gemeente West Betuwe 2019 
behorende tarieventabel wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 61,40

1.18.1.2 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 112,55

1.18.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen c.q. verlengen (vervangen) van een 
gehandicaptenparkeerkaart ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

1.18.2.1 indien daarvoor een medische keuring noodzakelijk is € 162,65

1.18.2.2 indien daarvoor geen medische keuring noodzakelijk is € 58,90

Artikel II
De bepalingen die ingevolgde deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing 
op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III genoemde datum van ingang van de 
heffing hebben voorgedaan.

Artikel III
1. Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die 

van de bekendmaking.
2. De in het eerste lid bedoelde datum is tevens de datum van de ingang van de heffing.

Artikel IV
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot tweede wijziging 
legesverordening gemeente West Betuwe 2019”.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 mei 2019, nummer 05,

de griffier,                                  de voorzitter,
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