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Vraag Antwoord

Ad nieuw artikel 1.3.1.a tarief rijbewijs …. . De verhoging van de functionaliteit van 
het rijbewijs wordt gefinancierd vanuit een verhoging van de afdracht van de 
gemeenten aan de RDW, als gevolg van de invoering van de Wet Digitale Overheid. 
Is de conclusie gerechtvaardigd dat in Nederland de digitalisering van de overheid 
leidt tot hogere kosten voor de burger? (in dit geval van het rijbewijs van €41 naar 
€44,50). Gaat de gemeente Woudenberg deze kostenverhoging volledig 
doorberekenen aan de inwoners van Woudenberg?

Een deel van het tarief rijbewijs dient de gemeente af te dragen aan het rijk voor de 
kosten RDW. Als dit deel stijgt, door hogere kosten RDW,  wordt deze doorbelast aan 
de burger. 
Zou de gemeente dit niet doen dan is dat een nadeel voor de gemeente.

Lijkbezorgingrechten: Is er een onderverdeling te maken naar kwaliteitsbeeld, 
financieel, wat kost kwaliteitsbeeld B, etc., etc., bijvoorbeeld? 

Er is een onderverdeling te maken naar kwaliteitsbeeld, echter deze gegevens zijn 
niet voorhanden.

U geeft aan dat de tarieven op dit gebied boven gemiddeld zijn. Wat zijn hier de 
oorzaken van?

Bij de bouw van het uitvaartcentrum zijn de tarieven voor het gebruik van het 
uitvaartcentrum op advies van de toenmalige beheerstichting en uitvaartondernemers 
per onderdeel berekend en afgestemd op het niveau van dienstverlening en kwaliteit 
van het gebouw.
De afgelopen jaren zijn de tarieven jaarlijks met 2 % gestegen. 
De afgelopen periode zijn er signalen bij de gemeente en de uitvaartondernemers 
binnen gekomen dat de tarieven in Woudenberg hoog zijn.

Tarieven Burgerlijke Stand, u geeft aan dat deze kostendekkend gemaakt zijn, 
waarom vermeld u tevens dat deze meer in lijn zijn met de buurgemeenten? ( dit is 
toch niet relevant, zo ja, voor wie?)

Een aantal tarieven waren niet meer kostendekkend en zijn aangepast. Een 
vergelijking maken met verschillende gemeenten om ons heen kan helpen om een 
beter beeld te krijgen wat een bepaald product kost dat door de gemeente wordt 
geleverd. 


