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MEMO 
 

 
Onderwerp:  Antwoorden op toezeggingen beeldvormende raadsbijeenkomst op 16 juni 2022 over de 

jaarstukken 2021 
Van: Wethouder Henk Bulten (portefeuillehouder financiën) 
Aan: Gemeenteraad 
Datum: 28 juni 2022 
 

 
Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst op 16 juni jl. zijn een tweetal toezeggingen gedaan door de 
portefeuillehouder financiën bij de behandeling van de jaarstukken 2021. In deze memo wordt ingegaan op deze 
toezeggingen.  
 

Fractie Pagina Toezegging Antwoord 

FvD Rekening in 
één 
oogopslag 

Bij andere inkomstenbronnen (jaarrekening in één 
oogopslag) staat een bedrag van 24,3 miljoen euro 
onder de noemer ‘overig’. Op de vraag van FvD 
waarom dat bedrag niet gespecificeerd is, zegt de 
wethouder toe dat hij die vraag schriftelijk 
beantwoordt. 

De overige inkomsten – totaal € 24,3 miljoen – betreft 
het totaal van de inkomsten die nog niet apart 
benoemd zijn in de rekening 2021 in één oogopslag, 
onder meer verrekeningen met balansposten, 
bijdragen provincie, overige inkomensoverdrachten, 
opbrengsten uitgeleend personeel en verkopen. De 
totale inkomsten in 2021 bedragen € 291 miljoen. 
 

PvdA  De PvdA vraagt naar de jaarlijkse kosten om mensen 
met een minimum inkomen korting te geven op leges 
voor een rijbewijs en ID. De wethouder beantwoordt 
deze vraag schriftelijk. 

De kosten van een legitimatiebewijs behoren tot de 
algemeen noodzakelijke kosten van bestaan en dienen 
in principe vanuit een inkomen op minimumniveau te 
worden voldaan. Er zijn verschillende mogelijkheden 
voor inwoners die een ID kaart echt niet kunnen 
betalen. Via het Noodfonds van de gemeente kunnen 
bijvoorbeeld de kosten van het document worden 
voorgeschoten. Er zijn dus wel mogelijkheden wanneer 
dit echt noodzakelijk blijkt te zijn of om een vicieuze 
cirkel te doorbreken. 
 
Voor dit jaar verwachten we circa 3000 aanvragen voor 
een identiteitskaart. De kosten zijn € 68,50 voor 
personen van 18 jaar en ouder en € 36,95 voor 
personen tot 18 jaar. Vanaf 2024 verwachten we een 
stijging van het aantal aanvragen. Er kan echter geen 
inschatting worden gemaakt van de jaarlijkse kosten, 
omdat er geen relatie gelegd kan worden met de 
doelgroep. 
 
We verwachten dit jaar 4700 aanvragen voor een 
rijbewijs. De kosten voor een nieuw rijbewijs zijn  
€ 41,60 euro. Het aanvragen van het rijbewijs is een 
keuze en geen verplichting zoals dat voor een 
identiteitskaart wel geldt. 
 

 
 


