
30 879 Voorstel van wet van het lid Van Dijken
houdende wijziging van de Gemeentewet in
verband met een vrijstelling van
parkeerbelastingen voor houders van een
gehandicaptenparkeerkaart
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De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat tussen gemeenten verschillen bestaan in parkeerbelas-
tingbeleid met betrekking tot houders van een gehandicaptenparkeer-
kaart;

overwegende, dat mensen met beperkingen zich steeds op de hoogte
moeten stellen van het parkeerbelastingbeleid in verschillende gemeenten
alvorens zij zich kunnen verplaatsen, en ook niet weten of parkeerplaatsen
en betaalautomaten voor hen toegankelijk zijn;

van mening, dat de verschillen in genoemd gemeentelijk parkeerbelas-
tingbeleid houders van een gehandicaptenparkeerkaart belemmeren in
hun mobiliteit tussen gemeenten;

van mening, dat de vrijstelling van parkeerbelasting voor houders van een
gehandicaptenkaart geen grote inbreuk maakt op het beleid van veel
gemeenten, waardoor ook de aantasting van het gemeentelijk belasting-
gebied gering is;

van mening, dat deze geringe beperking van het gemeentelijk belasting-
gebied proportioneel is in het licht van het doel van het bevorderen van
mobiliteit van gehandicapten;

van mening, dat voor dit wetsvoorstel een groot draagvlak onder
gemeenten gewenst is, en dat de horizonbepaling van vijf jaar en de
gevraagde evaluatie na drie jaar de gelegenheid bieden om blijvend
draagvlak onder gemeenten mee te wegen bij het al dan niet verlengen
van de werkingsduur van deze wet;

verzoekt de regering in overleg met de VNG te treden teneinde de
beperkte gevolgen van dit wetsvoorstel, binnen de context van bestaande
en aangekondigde wet- en regelgeving ten aanzien van gemeenten, voor
de gemeentelijke autonomie te bespreken,
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en gaat over tot de orde van de dag.
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