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Betreft: Ongevraagd advies op de inspraaknota uitbreiding betaald parkeren 

schilwijken Collegebesluit d.d. 28-4-2015 (aanpassing van het 
aanwijzingsbesluit K.31.1 en de nadere voorschriften met 
betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van 
vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de 
parkeerverordening (K.31.2) alsmede vaststelling van het ontwerp 
verkeersbesluit ‘Opheffen blauwe zones’) 

Uitgebracht d.d. 16 juni 2015 door de Adviesraad WMO Leiden 
 
 
1. Inleiding 
De Adviesraad WMO Leiden heeft 8 december 2014 een ongevraagd advies uitgebracht 
over uitbreiding van de parkeerregulering. In dit advies staat de Leidse burger centraal die 
voor zorg en ondersteuning afhankelijk is van mantelzorgers, zorgvrijwilligers, sociale 
contacten e.d. Het college heeft op 2 maart 2015 gereageerd op dit advies. In deze reactie 
werden oplossingen gegeven voor de te verwachten belemmeringen en knelpunten.  
Nu het definitieve voorstel, door het college is vastgesteld, waarin volgens de Adviesraad 
toch nog onvoldoende aandacht is voor situaties zoals in ons ongevraagde advies geschetst 
zijn, hierbij het advies van de Adviesraad over de voorliggende inspraaknota. 
 
2. Adviezen 
2.1 De Adviesraad is van mening dat een visie die ten grondslag ligt aan deze nota 

ontbreekt. Wat zijn bijv. de redenen om het betaalde parkeren uit te breiden? De 
Adviesraad adviseert deze in de inleiding van deze inspraaknota op te nemen. 

 
2.2 In deze nota uitbreiding betaald parkeren wordt geen verbinding gelegd met het 

parkeerbeleid voor gehandicapten: de gehandicaptenparkeerkaart, 
gehandicaptenparkeerplaats en de passagierskaart voor het parkeren van 
gehandicapten en mensen met een beperking. Zo is het bijv. mogelijk voor de 
persoon met een beperking een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aan te 
vragen, die op naam staat van de verzorgde en in de te parkeren auto gelegd kan 
worden. De Adviesraad adviseert de gemeente bijscholing/deskundigheidsbevordering 
te organiseren voor medewerkers van de sociale wijkteams en de telefonische 
hulpverleners over de uitbreiding van het betaald parkeren c.q. het 
gehandicaptenparkeren. De Adviesraad adviseert in de nota te verwijzen naar het 
beleid aangaande het parkeren voor gehandicapten en mensen met een beperking, 
omdat bij deze uitbreiding van het betaalde parkeren vanuit cliëntenperspectief het 
goed is op de hoogte te zijn van alle parkeermogelijkheden in Leiden. 

 
2.3 Artikel 9 lid 1 en 2. Bezoekersvergunning en kraskaart. Het aantal uren van de 

bezoekerskraskaarten is maximaal 400 per jaar in zone B en 200 uur per jaar in zone 
A. De Adviesraad vraagt zich af of dit voldoende is. De Adviesraad adviseert het 
college jaarlijks te monitoren of dit gestelde maximum toereikend is en in schrijnende 
gevallen bewoners een beroep te kunnen laten doen op een hardheidsclausule. De 
Adviesraad wenst betrokken te worden bij de uitwerking van de digitalisering van de 
bezoekersregeling. 
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2.4 Artikel 9.3 Bezoekerspas 24/7 geldig in zone B à €50,- per jaar. In dit artikel staat niet 
genoemd dat van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kan worden tot het moment van 
digitalisering, zoals in de reactie van de gemeente d.d. 2 maart 2015 wel staat. De 
Adviesraad adviseert duidelijk aan te geven dat dit een tijdelijke mogelijkheid betreft 
en is benieuwd wat na de digitalisering voor bezoekers de mogelijkheden worden. 

 
2.5 Artikel 10.3 Mantelzorgvergunning. Op de vergunning kunnen maximaal 2 kentekens 

worden vermeld. De vergunning is voor 6 maanden geldig. De Adviesraad vraagt zich 
af of dit aantal en de termijn voldoende is. De Adviesraad adviseert in de 
(keukentafel)gesprekken die met de mantelzorger en de zorgontvanger plaatsvinden 
te onderzoeken wat precies de behoefte is en hier maatwerk op te leveren. 

 
2.6 Artikel 10.6 Hier wordt als voorwaarde genoemd dat de zorgontvanger in het bezit is 

van een indicatie, die wordt afgegeven door een indicatiestellend orgaan. De 
Adviesraad is zich ervan bewust dat met het vervallen van de aanspraken op de 
langdurende zorg, de zorgzwaartepakketten e.d., zorgbehoeftigen steeds moeilijker 
indicaties krijgen. De gemeente voert nu ook zgn. ‘herbeoordelingen’ uit. De 
Adviesraad vraagt zich af wat de indicatiestellende organen zijn, wat onder een 
indicatie valt en hoe het zit met de kosten die men hiervoor mogelijk zelf moet 
maken. De Adviesraad adviseert in de nota en/of toelichting bij het betreffende artikel 
duidelijk te beschrijven wat een indicatie is, waar deze indicatie aan moet voldoen en 
hoe het zit met de eventuele kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, of men 
bijv. een beroep kan doen op een tegemoetkomingsregeling zoals bij de 
gehandicaptenparkeerkaart het geval is. 

 
2.7 Mantelzorgvergunning, aanvraagformulier: Niet in de nota genoemd, maar wel 

opgemerkt bij het aanvraagformulier: De mantelzorger is bij het aanvragen van een 
mantelzorgvergunning o.a. verplicht zijn BSN-nummer in te vullen. De Adviesraad 
vraagt zich af waarvoor dit nodig is. Dit kan drempelverhogend werken. De 
Adviesraad adviseert geen onnodige gegevens op te vragen bij het invullen van het 
aanvraagformulier. 
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