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1. Werden in de voormalige gemeente Ter Aar officiële documenten gratis vervangen bij
beroving?
Antwoord:
Nee, in de voormalige gemeente Ter Aar werden officiële documenten niet gratis
vervangen bij beroving.
2. Moet het slachtoffer van een beroving in de nieuwe gemeente Nieuwkoop voor alle
kosten opdraaien die gemaakt worden bij de vervanging van een paspoort en een
rijbewijs?
Antwoord:
Bij vervanging/vernieuwing van een paspoort of rijbewijs worden, naast de kosten
van de aanschaf van het nieuwe document, vermissingskosten in rekening gebracht
wanneer het oude , reeds in bezit zijnde document, niet kan worden ingeleverd.
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de wijze waarop het oude document is
weggeraakt.
3. Kunt u aangeven in welk beleidsplan, dat blijkbaar door de nieuwe gemeenteraad is
goedgekeurd, zodat ik deze regeling kan terugvinden?
Antwoord:
Het in rekening brengen van vermissingskosten is vastgesteld in de legesverordening
2008. Uitgangspunt hierbij is kostendekkendheid.
4. Bent u bereid met een voorstel te komen om slachtoffers van berovingen tegemoet te
komen daar waar het gaat om vervanging van gemeentelijke documenten?
Antwoord:
Het college heeft geen plannen om met een dergelijk voorstel te komen. Natuurlijk
is het heel vervelend voor slachtoffers van berovingen om bij de aanschaf van
nieuwe documenten voor extra kosten te komen staan. De verantwoordelijkheid voor
het dragen van deze kosten ligt ons inziens echter niet bij de gemeente.
Overigens wordt in de in leiding aangegeven dat de mevrouw, die aanleiding is geweest
tot het stellen van de vragen, kennelijk niet op al te tactische wijze te woord is gestaan.
Het college wil benadrukken dat wanneer inwoners zich niet correct behandeld voelen
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door een medewerker van de gemeente deze hierover een klacht kunnen indienen bij het
hoofd van de afdeling of via de klachtenprocedure.
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