Aan:

College van B&W
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Afschrift aan:

VVD-leden

VVD Brunssum

Vragen op grond van Artikel 43, Reglement van Orde
Betreft: Thuisbezorgen paspoort en ID-Kaart.
Brunssum, 18 januari 2018
Geacht College van B&W,
Vanaf 2016 hoeven burgers niet meer naar het gemeentehuis voor het afhalen van hun paspoort of
identiteitskaart. Dit is het resultaat van een proef die in 2012 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is
gestart. Een paspoort of identiteitskaart kan nu op ieder gewenste tijd en plaats thuisbezorgd worden.
Het beleid van de overheid is er op gericht ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Zodoende is het
prettig als er thuis bezorgd kan worden. Voor degene die slecht ter been zijn, is de mogelijkheid van bezorgen
een uitkomst. Ook voor de ouderen die goed ter been zijn, is het feit dat er gekozen kan worden voor bezorging
of zelf ophalen een welkome verandering.
Plaatsonafhankelijke dienstverlening kan goedkoper uitpakken voor gemeenten. Gemeente Woerden is
bijvoorbeeld gestart met het bezorgen van reisdocumenten en denkt hiermee 50.000 euro te kunnen
besparen.
Verschillende gemeente in Nederland bieden steeds meer deze mogelijkheid aan om het paspoort en ID-kaart
thuis te bezorgen. VVD Brunssum is van mening dat dit ook mogelijk moet zijn in de gemeente Brunssum zodat
wij onze inwoners een extra mogelijkheid bieden in de dienstverlening van onze gemeente.
Ten aanzien van bovenstaande heeft de VVD fractie een aantal vragen:
-

-

Bent u het met de VVD eens dat dit een welkome aanvulling is om dit als extra service aan te bieden
voor onze inwoners?
o Zo ja, op welke termijn gaat u dit definitief realiseren?
o Zo nee, waarom niet?
Bent u het met de VVD-fractie eens dat de gemeente Brunssum hier geld mee kan besparen?

In afwachting van uw beantwoording,
Namens de VVD fractie,
J. van Oppen
Raadslid

S.L.F. Gulpen
Commissielid Burgerzaken
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