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Inleiding  
 
Het e-formulier wordt op de website ingevuld en naar @info verzonden. De postkamer maakt 
een zaak aan met het werkproces Gehandicaptenparkeerplaats. 
De zaak wordt als eerste in de takenbak Sociaalcontactpunt geplaatst. 
Nadat de stappen door het Sociaalcontactpunt zijn doorlopen wordt de zaak in de 
Gehandicaptenparkeerplaats takenbak geplaats. 
 
 

Stappen in het proces in JOIN Z&D 

Stappen takenbak Sociaalcontactpunt 

Controle gehandicaptenparkeerkaart: 
1. Heeft de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart. 

- Keuze Ja, dan volgt stap 4 - Controleer compleetheid aanvraag. 

- Keuze Nee, dan volgt stap 2 – Neem contact op met aanvrager en bespreek GPK. 
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2. Neem contact op met de aanvrager en bespreek GPK. 

- Keuze Aanvrager gaat GPK aanvragen, dan volgt stap 3 – Wacht op aanvraag GPK. 

- Keuze GPK wordt niet aangevraagd, na afhandelen van deze stap verdwijnt de zaak 

uit de werkvoorraad. 

 
 

3. Wacht op aanvraag GKP en voeg zelf een kopie van GPK aan de zaak toe. 

- Keuze Ja, dan volgt stap 4 - Compleetheid aanvraag controleren. 

- Keuze Nee, dan afhandelen van deze stap verdwijnt de zaak uit de werkvoorraad. 

 
 

Controle compleetheid aanvraag: 
 

4. Controleer de compleetheid aanvraag. 
- Keuze Ja; de zaak gaat naar de takenbak Gehandicaptenparkeerplaats. 
- Keuze Nee: dan volgt stap 5 - Vraag ontbrekende gegevens op. 

 
 
5. Ontbrekende gegevens opvragen. 

- Keuze Ja: dan volgt stap 4 - Controleer de compleetheid aanvraag. 
- Keuze Nee: dan volgt stap 6 - Nogmaals de ontbrekende gegevens wil opvragen? 
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6. Nogmaals ontbrekende gegevens opvragen. 

- Keuze Ja: dan volgt stap 5 - Ontbrekende gegevens opvragen. 
- Keuze Nee: dan de zaak afhandelen. 

 
 

Stappen takenbak Gehandicaptenparkeerplaats 
1. Voer verkeerskundige controle uit. 

Na uitvoering deze stap afhandelen. 

 
 
2. Maak tekening en voeg deze aan de zaak toe. 

 
 
3. Aanvragen concept verkeersbesluit bij Ronnico. 
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4. Wacht op concept verkeersbesluit. 

Na ontvangst van het concept verkeersbesluit dan deze stap afhandelen. 

 
 
5. Controleer verkeersbesluit en laat deze ondertekenen en aan de zaak toevoegen. 

 
 
6. Voorleggen aan politie voor advies. 

 
 
7. Wacht op het advies van de politie en voeg het advies toe aan de zaak. 
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8. Akkoord geven aan Ronnico en laten publiceren. 

 
 
9. Bezwaartermijn (duur van 7 weken), maak daarna een beslissing. 

- Keuze Ja: dan volgt stap 10 - Wachten tot bezwaarprocedure is afgerond. 
- Keuze Nee: dan volgt stap 12 – Melden buitendienst plaatsen paal en kentekenbord. 

 
 
10. Wachten tot bezwaarprocedure is afgerond. 

Je kunt de zaak in de werkvoorraad nu in de “Wacht” zetten. 
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11. Als de bezwaarprocedure is afgrond dan de zaak die in de werkvoorraad bij “Wacht” 

staat “Herstellen” zodat deze weer onder “Actief” komt te staan. 
- Keuze ja: dan volgt stap 12 - Melden buitendienst plaatsen paal en kentekenbord. 
- Keuze Nee: dan volgt stap 15 - Controleer compleetheid zaak. 

 
 
12. Melden buitendienst plaatsen paal en kentekenbord. 

 
 
13. GPP toevoegen aan beheertekening. 

Aan Anny Sala doorgeven dat GPP moet worden toegevoegd. 

 
 
14. Stel boekingsopdracht op. 

De boekingsopdracht komt altijd in je eigen werkvoorraad te staan. 
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15. Controleer compleetheid zaak. 

 
 

Aanmaken losse boekingsopdracht bij de zaak 
 
Als je bij tijdens het aanmaken van uitgaande registratie toekennen subsidie vergeten bent 
om gelijk een boekingsopdracht aan te maken dan kun je de boekingsopdracht ook los 
aanmaken bij de zaak. 
 
Ga naar het “Plusjes” en klik op “Nieuw document”. 

 
 
Maken nieuw document: 
-Stap 1: laat “Eigen initiatief” staan. 
-Stap 2: kies voor “Financiën-Boekingsopdrachten” 
-Stap 3: Vul de registratievelden in en koppel het adres. 
-Kies in veld Type betalingsverplichting voor “3” (Ontvangst door gemeente). 
-Stap 4: kies voor “Doe niets (alleen registratie)”. 
De workflow bij dit documentboek zorgt ervoor dat het juiste bestand achter de registratie 
wordt gezet. Dit gebeurt omdat je bij “Type boekingsopdracht” voor 2,3 of 4 hebt gekozen. 
-Sla de registratie op (diskette). 
-Klik op “OK”. 

 
 
 


