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Geachte heer, mevrouw,,
Op 9 februari 2022 heeft uw fractie met gebruikmaking van artikel 51 van het Reglement van
orde van de raad 2021 schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de raad. Hieronder
treft u deze vragen en ook de antwoorden daarop aan.
Vraag 1
Zijn de berichten dat de bezoekersvergunning jaarlijks is gemaximeerd tot 240 uur per jaar
correct? Zo ja wat is de juridische basis waarop deze maximalisering plaatsvindt?
Op welke wijze is de raad betrokken geweest bij deze maximalisering tot 240 uur?
Antwoord 1
Ja en nee. We lichten dit hieronder toe. Bij de inrichting van het parkeerbeheersysteem is de
Coöperatie Parkeerservice (hierna Coöperatie) gevraagd om het systeem voor
bezoekersparkeren in te richten voor maximaal 4 uur per dag. De regels die hiervoor gelden
zijn ook gedeeld. Bij de in gebruik name is gebleken dat het Coöperatie niet het aantal van 4
uur maximaal per dag had ingericht maar 240 uur. Toen dit ons bekend werd is de
Coöperatie gevraagd dit gebrek te herstellen, wat in een paar dagen heeft plaatsgevonden.
Vraag 2
Kan het college inzicht geven hoeveel aanvragen voor een papieren bezoekersvergunning
zijn aangevraagd en hoeveel vergunningen daadwerkelijk op papier zijn verstrekt?
Antwoord 2
Er zijn 76 bezoekersvergunningen op papier afgegeven en er zijn 100 aanvragen in
procedure. Er is hierbij sprake van een momentopname. Deze getallen kunnen nog wijzigen.
Vraag 3
Kloppen de berichten dat oudere inwoners via videobellen contact moeten opnemen met
parkeerservice en / of het sociaal wijkteam?

bezoek: Jan Ligthartstraat 4 Alkmaar
www.bergen-nh.nl

correspondentie: Postbus 175, 1860 AD Bergen
info@bergen-nh.nl

Tel. (072) 888 00 00

Antwoord 3
Nee, deze berichten kloppen niet. Het wijkteam is telefonisch bereikbaar via het
Klantencontact Centrum en men kan ook gebruik maken van inloopspreekuren.
Vraag 4
Klopt de informatie dat inwoners niet alleen lang moeten wachten op een
invalideparkeerkaart maar ook de afhandeling van de aanvragen om een
bezoekersvergunning meer dan 6 weken duurt?
Antwoord 4
Dat klopt. Dit heeft te maken met het feit dat er een medische keuring moet plaatsvinden en
de organisatie die dit voor ons doet aangegeven heeft met veel aanvragen te maken te
hebben waardoor vertragingen kunnen en zijn opgetreden.
Vraag 5
Is de informatie correct dat inwoners hun medische gegevens moeten delen met
Parkeerservice en zo ja wat is de wettelijke grondslag van deze gegevensverwerking?
Antwoord 5
Dit klopt niet. Hoewel er juridisch om deze gegevens gevraagd kan en mag worden (Nadere
regels aanvragen en verlenen parkeervergunningen 2019) is bij de implementatie besloten
om in voorkomende gevallen de aanvragen via de Sociaal Teams te laten lopen. De
Coöperatie ontvangt dan alleen een advies en geen medische gegevens.
Vraag 6
Worden deze gegevens ook gedeeld met de BUCH-organisatie?
Antwoord 6
De medewerkers van de Sociaal Teams zijn in dienst bij de werkorganisatie BUCH en in
zoverre worden deze gegevens met hen gedeeld.
Vraag 7
Indien er sprake is van het ontbreken van een wettelijke grondslag voor het delen van de
medische gegevens welke maatregelen treft het college om de dan onrechtmatige gegevens
verwerking te stoppen?
Antwoord 7
Er is geen sprake van het ontbreken van een wettelijke grondslag, omdat het opvragen
opgenomen is in de “Nadere regels aanvragen en verlenen parkeervergunningen 2019”.
Echter desondanks heeft ons college besloten om dit soort aanvragen via de Sociaal Teams
te laten verlopen omdat daarmee extra zorgvuldigheid is gegarandeerd.
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Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Zefran Hussain, beleidsmedewerker Milieu
van het team Openbare Ruimte (BOR) via telefoonnummer 06 41 71 92 61. Wilt u bij
correspondentie het kenmerk 22uit00747 vermelden?
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn)
Schroor
secretaris
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L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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