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Geachte mevrouw Kammeijer-Luycks,
In uw brief van 20 december 2011 stelt u ons vragen over jeugdidentiteitskaarten. Graag beantwoorden wij hieronder uw
vragen als volgt.

1. Hoe gaat de gemeente Bergen op Zoom om met inlassing van extra "koopavonden" voor de burger om de toestroom
van klanten te kunnen opvangen die nog een goedkope jeugdidentiteitskaart aan willen schaffen?
Antwoord: De gemeente publiceert al maanden op de website en in de overige gemeentelijke voorlichtingskanalen dat de
identiteitskaartvoor jeugdigen onder de 14 jaar m.i.v. van volgend jaar fors duurder gaat worden. Ook de overheid maakt
regelmatig op radioltv en in de krant bekend dat op 1 januari 2012 de prijs van de jeugdidentiteitskaarten naar maximaal
€30,- gaat. Dit is bij de burgers niet ongemerkt gebleven.
2. Is er sprake van een groter aantal aanvragen?
Antwoord: De afgelopen paar maanden is sprake van een veel groter aantal aanvragen voor identiteitskaarten, met name
de jeugdidentiteitskaarten.
3. Loopt de prijsstijging van jeugdidentiteitskaarten ook in Bergen op Zoom op tot een verdrievoudiging van het tarief?
Antwoord: Als de gemeenteraad de legesverordening voor 2012 vaststelt conform de voorstellen dan gaat het tarief voor
de jeugdidentiteitskaart van E 9,20 naar € 30,--.

4. Is de gemeente bereid tot het eind van het jaar extra koopavonden in te stellen, om zoveel mogelijk inwoners in de
gelegenheid te stellen gebruik te maken van het voordelige tarief?
Antwoord: Wij zijn niet bereid om nu nog extra kwpavonden in te stellen. In de week tussen Kerst en OudlNieuwjaar
hebben de scholen vakantie en zijn ouders in staat om voor hun kinderen een voordelige identiteitskaartaan te vragen
tijdens de openingstijden van de gemeente: in de ochtend via vrije inloop en in de middag op afspraak. Ook op de
donderdagavond kunnen de ouders hiervoor terecht. Het nu nog instellen van extra kwpavonden heeft ons inziens
weinig nut aangezien de tijd voor publicatie te kort is en ervaring in de zomermaanden heeft geleerd dat weinig burgers
tijdens de eerste weken hiervan gebruik maken.
Wel is het aantal afsprakenloketten de laatste (en komende) weken (vooral op woensdagmiddag) uitgebreid, zodat
zoveel mogelijk aanvragen in behandeling genomen kunnen worden.
Ook de afgelopen (en komende) donderdagavondopenstellingenis de bezetting van het aantal loketten uitgebreid van 5
naar 7 loketten. Tijdens de kerstvakantie zal ook de baliebezetting en in de ochtend en in de middag uitgebreid worden.
Hierdoor hopen wij de te verwachten hausse aan aanvragen identiteitskaarten op te kunnen vangen.
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Wij vertrouwen erop hierrnee uw brief correct te hebben beantwoord. Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen
hebben dan kunt u contact opnemen met de heer S. Verstraten, bereikbaar via telefoonnummer 0164 277726.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

