Verslag van de auditcommissie inzake
jaarstukken over 2077, gehouden

de
op

Reactie

College

Wethouders

op

van Burgemeester en
de bevindingen van de

auditcommissie.

maandaq 18 iuni 2018.
Inleiding
De auditcommissie heeft op 18 juni 2018 de

Wij hebben kennis genomen van het door de
jaarstukken 2OL7 van de gemeente Weert auditcommissie uitgebrachte bevindingen naar
onderzocht.
aanleiding van het verslag van het onderzoek
De portefeuillehouder Financiën, de heer M. van de jaarstukken 2017.
van de Heuvel en mevrouw W. van Eijk was
hierbij aanwezig.
De procedure voor de behandeling van
vaststelling van de jaarstukken 2017 op 5 juli
De onderzoekscommissie was samengesteld 2018 is als volgt:
uit de volgende personen:
De heer H. van de Loo (voorzitter)
In eerste instantie zal de voorzitter van de
De heer M. Smolenaers
auditcommissie het woord voeren. Hij heeft
namens deze commissie de gelegenheid om een
nadere toelichting te geven op het verloop van
het onderzoek en een reactie te geven op onze
schriftelijke beantwoording.

De heer P. Sijben
Mevrouw M. van den Bergh
Mevrouw L Beenders-van Dooren
De heer P. Scholten
Mevrouw F. Kadra

Vervolgens heeft de gehele raad gelegenheid
om deel te nemen aan de beraadslagingen.

Afwezig met kennisgeving
Mevrouw K. Duisters.

Van ambtelijke zijde werd de commissie bij
haar onderzoek ondersteund door:
De heer R. Bladder (concerndirecteur)
Mevrouw L. Coninx (afdelingshoofd Financiën
en Control);
De heer J. van Veen (concerncontroller);
De heer l. Camp (beleidsadviseur afd.
Financiën en Control).

De externe accountant Deloitte was

vertegenwoordigd door de heren Jussen en
Reijners.

Overleq met de accountant
a

Stand van zaken accountantscontrole en Het overleg met de accountant is een vast
toelichting op vertraging van het rapport onderdeel van het onderzoek van de
jaarrekening.
van bevindingen.
De accountant licht toe dat de huidige
financiële functie bij de gemeente Wij waarderen het dat een dergelijk overleg,
onvoldoende is toegerust op de steeds waarin standpunten, opvattingen en wensen
complexer wordende regelgeving rondom over het onderzoek van de jaarrekening worden
verslaglegging. De gemeente dient hier in uitgewisseld, als nuttig wordt ervaren.
te investeren. De standpunten van de
commissie BBV over juiste toepassing
van de regelgeving en de kwaliteitseisen

van de AFM heeft invloed op

de

doorlooptijd van de controle door de
accountant. Dit jaar zijn er ook meerdere
complexe dossiers onderzocht. De
hoeveelheid gemeentelijke controles bij
de accountant en het gebrek aan
personeel heeft geleid tot een aanpassing
van de planning door de accountant. De
controle loopt bij meerdere gemeenten
niet volgens de planning. De gemeente
Weert is qeen uitzonderinq.
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a

a

Doornemen van geconstateerde bevindin-

gen waaronder correcties in conceptjaar-rekening en belangrijkste nog
openstaande controlepunten. (cf
uitgereikte sheets);
Verwachting dat op basis van het huidige
stuk geen grote financiële bijstellingen

qaan

plaatsvinclen

en dat een
zal worden

goedkeurende verklaring

afgegeven;
Beantwoording vragen vanuit commissie

a

aan accountant. Hierbij zijn geen vragen
open blijven staan.
Overleg met de ambtelijke organisatie

Per programma worden de vragen van

de

commissieleden behandeld. De antwoorden op

de vooraf ingediende schriftelijke vragen
openstaande vragen zijn opgenomen in

en
de

bijlage bij dit verslag.
Openstaande vraoen:

Antwoorden:

Overhead € 12.473.000 (saldo). In de
€
begroting 20L7 is voor overhead
14.137.000 geraamd (157). Er is op pag 65
ook een vergelijking met de bijgestelde
begroting: € 12.601.000. Er is daarvoor niet
meer in de bestuursrapportages 2OL7
gekeken (pag 4);
¡ Verklaring verschillen, naast de posten Verwezen wordt naar de beantwoording van de
vraag verderop m.b.t. overhead.
op pag 65?
. Algemene vraag: komen alle bijstellin- Begrotingswijzigingen worden niet alleen via
gen van de begroting (begrotings- bestuursrapportages aangeboden, maar ook
wijzigingen) via de bestuursrap- tussentijds via de reguliere raadsagenda.
portages bij de raad? Zo nee, welke Administratieve wijzigingen worden niet
aangeboden.
komen niet bij de raad?
Punt naar aanleiding tweede alinea. In Mondeling beantwoord
relatie hiermee alinea "Verder wordt ..."
op 11, Te ingewikkeld om snel op te

schrijven, daarom morgen mondeling
(pag 10);
a

Tabel. Behalve over het

financiële
resultaat gaat het over de beleidsmatige
betekenis van de bedragen/afwijkingen.
Hoort vooral in de commissies te worden
besproken. Ook relatie met vorige punt.
. Graag een lijst van alle medewerkers
die in 2Ot7 zijn vertrokken met een
financiële tegemoetkoming van de
gemeente in welke vorm dan ook,
met de afzonderlijke bedragen.
. Taakstelling clustering voorzieningen.
Blijft dit staan of moeten we hiervan
af zien en de bezuiniging als niet
haalbaar ten laste brengen van het
rekeningresultaat? Er is ergens
gezien dat er een overzicht komt van
alle niet-oerealiseerde bezuinioinqen.

In het kader van privacywetgeving kan deze
informatie niet worden verstrekt.

Maakt onderdeel uit van de evaluatie "Kiezen
met Visie".
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. Specificatie dubieuze debiteuren
€ 710.000, welke en welk bedrag
(s7)?
. Lagere parkeeropbrengsten. Graag
voor de commissie Ruimte een

Dit antwoord is mondeling toegelicht.
Zie bijlage opbrengsten parkeren.

specificatie per onderdeel (uurtarief

straat, uurtarief garages, bundels,
abonnementen, ...) afgezet tegen de
raming 2Ol7 en de raming 2018.
Overigens is er ten opzichte van 2016

een stijging van de opbrengst van
62.000 die hier niet wordt genoemd
(70,72).

. Integraal overzicht mutaties CPvL
(overzicht in één oogopslag) voor
reserves/voorzieningen en exploitatie
(2018 e.v.). Ik heb nog niet alles
gelezen (wel pagina 33, 56); tot
toe heb ik niet het bedrag van

Het overzicht is als bijlage toegevoegd

nu

de

totale afwaardering kunnen vinden of
herkennen. De afwaardering en het De afwaardering valt onder de categorie
vervolg daarop moeten in de vertrouwel ijke informatie.
besluitvorming over de jaarrekening

.
o

expliciet aan de orde komen.

op loonkosten. De totale personeelskosten op begrotingsbasis
Relatie met bovenstaand punt pagina waren € 25.70L.283,-- . De werkelijke kosten
10.
bedragen € 23.302.567,--.
Grââg overzicht totale personeelskos- Het uitvoeringsbudget 3D's is ingezet voor
ten 2017 in vergelijking met raming formatie-uitbreiding voor de uitvoering van de
begroting 2OL7 en bedrag taken WMO en Jeugd. Hierdoor is het aantal fte
€ 24.900.000 in raadsvoorstel WinD niet te vergelijken met de bedragen opgenomen
van september 2016 (pag 11);
in de tabel in het raadsvoorstel WinD.
Bovendien is bij dit raadsvoorstel uitgegaan van
een loonstijging van 1,5olo. De cao
ontwikkelingen zijn hoger geweest.

"Onderschrijding"

.

Gezien B&W-besluit 22-5-18 nr 26 kan Dit is in de definitieve versie van de
€ 25.000 worden toegevoegd aan de jaarrekeni ng aangepast.
algemene reserve (pag 13);

.

Beleidsindicatoren - plussen en minnen. Voor bespreking door vraagsteller inbrengen in
Meer voor bespreking in de commissies? commissies.
(pag 16);

.

Beleidsindicatoren hoofdstuk
herhaald (pag 26);

¡

Grââg specificatie verkopen onroerend Voor specificaties verkoop en afboeken zie de

1 zijn hier

Dit is in de definitieve versie van de
jaarrekening aangepast.

goed en verwerking van de opbrengsten bijlage verkoop vastgoed.
(afboekingen, toevoeging aan reserve).
Transactie Heylen valt niet onder het
Hoe staat de transactie met Heylen in de Vastgoedbedrijf maar onder Grondexploitatie.
"boeken" van het "vastgoedbedrijf"? Zijn
er nog andere aankopen? (pag 33);
a

In de tabel staan de

.

Specificatie kosten WinD. (pag 56)

beleidsindicatoren Dit is in de definitieve versie van de
jaarrekening aangepast.
van de programma's 1 en 2 (pag 35);

.

¡

Hiermee wordt bedoeld dat er een toets is
uitgevoerd of de kosten van inhuur personeel
ten laste zijn gebracht van de hiervoor
personeel.
geraamde budgetten in de begroting. Dit om te
Niet alleen inhuur bij vacatures en kunnen beoordelen of de belasting op de
ziekteverzuim maar ook bij ad hoc onderuitputting administratief technisch correct

tekst "Bij de opmaak van de
jaarrekening ..." inzake inhuur

Uitleg

zaken, neem

ik aan. Is er

een is.
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schatting van het bedrag dat met de
laatste categorie is gemoeid?

.

Er is in het administratief proces van vastleggen

kosten inhuur geen onderscheid gemaakt naar
"ad hoc" zaken.
"Overschot op post inhuur van Dit is een constatering.
445.OOO." Technisch klopt dit, maar
het geeft een totaal vertekend beeld
van de gang van zaken. Relatie met
punt pagina 10.

.

Hoeveel extra kosten voor advocaten en Controlekosten zijn € 17.000 hoger uitgevallen
hoeveel voor accountant, en waarom? en kosten juridisch advies € 39.000 hoger. Dit
(pag 57);
i.v.m. extra werkzaamheden accountant en
juridische advisering.

.

Horen de kosten van (ontwikkel)assess- De kosten van (ontwikkel)assessments die een
directe relatie hebben met het WinD traject zijn
ments niet onder WinD? (pag 65);
ten laste van dit project gebracht.
Daarnaast zijn kosten gemaakt die voortvloeien
uit het reguliere personeelsbeleid met
betrekking tot werving en selectie waarvoor
deze relatie er niet is.

o De overheadkosten van het vastgoed
"stadhuis" zijn opgenomen bij

De boekhoudkundige verdeling in 2OL7 is niet
gebeurd op basis van taakvelden. Daardoor zijn
programma 2 waarom en betreft dit het enkele overheadkosten n¡et op het programma
overhead terechtgekomen.
oude of het nieuwe stadhuis? (pag 65);
Dit betreft het nieuwe stadhuis.

.

OZB, de verklaring voldoet niet helemaal. Het bezwaar van de Stichting Wonen Limburg is
Te hoge taxaties? Effect voor 2018 en in2017 binnengekomen en in 2018
afgehandeld. Door de verlaagde WOZ-waarden
2Ot9? (pag 77);
is een lagere OZB opbrengst gerealiseerd. Dit is
niet in de prognose 2018 opgenomen. Daar het
om ongeveer 4.300 woningen gaat is de impact
op de OZB-opbrengst fors en werkt ook door
naar de jaren 2018 en 2019.
Tevens zijn de verzorgingshuizen via een
andere methodiek getaxeerd. Voorheen werden
deze verzorgingshuizen als niet-woning in de
WOZ-taxatie beoordeeld. Deze objecten worden
nu als woning gewaardeerd. Hierdoor kan geen
OZB gebruikersbelasting geheven worden wat
een lagere OZB-opbrengst tot gevolg heeft.

. Zijn de

onderhoudskosten uitgesteld Het is juist andersom, de kosten zijn lager
omdat de werkelijke kosten lager zijn omdat het onderhoud is uitgesteld. Dit komt
dan de begroting (pag 86);

omdat het onderhoud aanbesteed diende te
worden, alvorens het kon worden uitqevoerd
De uitvoering vindt daarmee later plaats dan
gepland.

.

Onderhoudsplan Kunstwerken: graag Vanwege vertraging in aanbesteding is er weinig
meer informatie over resultaten; er lijkt onderhoud uitgevoerd.
nu namelijk weinig gebeurd te zijn (pag
87);

.

ENSIA: wat is hiervan de status; wanneer Zoals vermeld in de jaarstukken is de audit
kan men een rapport verwachten? (pag volgens planning verlopen en zijn alle auditacties uitgevoerd. Er zijn géén afwijkingen
ee);
geconstateerd. B&W heeft de rapportage
behandeld in de vergadering van 20 maart
2018. In de auditcommissie is toegezegd dat dit
rapport geagendeerd wordt voor een
eerstvolqende aud it commissieverqaderinq.
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a

De lasten van

overhead

bedragen

€ 891.000,-; wat valt hier onder? (pag
72L);

De totale afwijking van de realisatie ten
opzichte van de begroting van de lasten op
overhead bedraagt afgerond € 891.000.

Het grootste verschil wordt veroorzaakt door
hogere personeelslasten (inclusief inhuur). Op
programma 5 wordt hierover een algemene

toelichting gegeven.
Verder vallen onder overhead onder andere:
- de kapitaallasten van werkplekken stadhuis,
ICT-voorzieningen, (mobiele) telefoons e.d.;
- lasten klimaatbeheersing en energiekosten
stadhuis;
- inzet expertise GEO;
- lasten (ontwikkel)assessments.

De gemeente heeft de intentie om het In de auditcommissie heeft de accountant

complex Poort van Limburg te
vervreemden. De boekwaarde wordt in
verhouding tot de marktwaarde gebracht
middels de afwaardering. Het negatieve
effect van de leegstaand op de begroting

wordt daarmee verminderd. De
commissie vraagt zich af wat de

gevolgen zijn van het vaststellen van de
jaarstukken zoals voorgesteld, in relatie
tot een verkoop of verhuur van het
complex (pag 121).

aangegeven dat de bestemming van het pand
bepaalt hoe een onroerend goed wordt
gewaardeerd. Dit in tegenstelling tot zijn eerder
advies dat inhield dat er een intentie tot
verkoop moet zijn om over te gaan tot
afwaardering van het pand. Het college heeft op
basis van het eerder advies het besluit
genomen tot intentie van verkoop waardoor nu
de afwaardering van het pand in de
jaarrekening heeft kunnen plaatsvinden. Deze
afwaardering verplicht de raad niet tot verkoop.
Na de afwaardering kan de raad nog steeds vrij
bepalen welke bestemming zij gaat geven aan

het pand.
a

Bij de uitleg over de post van 2.405.000
voor reservering i.p.v. voorziening is
geen toelichting meer gegeven over het
waarom van deze post. Een specificatie
ontbreekt.

Er is expliciet vermeld dat er geen
wijzigingen in het boekwerk worden
aangebracht n.a.v.

de

De post Maatwerk van €2.405.000 was (uit
voorzichtigheid) door ons opgenomen als
kortlopende schuld/voorziening. De accountant
heeft geoordeeld dat dit niet als kortlopende
schuld mag worden opgenomen. We hebben de
kortlopende schuld/voorziening dus niet meer
opgenomen in de nieuwe versie van de
jaarrekening. Dit betekent dat het resultaat met
€2.405.000 stijgt. De voorgestelde bestemming
van het resultaat is de Algemene Reserve. De
raad kan in de raadsvergadering deze
bestemming amenderen, bijvoorbeeld door een
bestemmingsreserve in te stellen (dit is geen
bevoegdheid van het college).
De kosten van €2.405.000 zijn overigens
opgenomen in de meerjarenbegroting, dus het
is wel al verwerkt. Een bestemmingsreserve
kan, maar is daarom niet strikt noodzakelijk
(uiteraard is dat aan de raad).
De kortlopende schuld bestaat uit de volgende
posten: afwikkeling FLOW, RVU (regeling voor
vervroegde uittreding) en Maatwerk.

opmerkingen die

tijdens de auditcommissie zijn gemaakt tenzij
het college anders beslist en m.u.v. expliciete
fouten.
Slot/alqemeen
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De commissie is tevreden over de procedure
welke bij het onderzoek van de jaarrekening
wordt gevolgd. Zij dankt de ambtelijke
medewerkers voor de ondersteuning die zij
hebben gegeven bij het verrichten van hun

Het is belangrijk dat de commissie

haar

onderzoek zo goed mogelijk kan verrichten en
dat ze bij haar onderzoek alle steun krijgt die ze

nodig heeft. Wij vinden het prettig dat de

commissie haar waardering uitspreekt over de
wijze waarop het onderzoek heeft kunnen
onderzoek.
Ook dankt zij de vertegenwoordigers van de plaatsvinden en tevreden is over de toelichting
externe accountant voor hun heldere en van de accountants.
Met de auditcommissie betreuren wij uiteraard
begrijpelijke toelichting.
De auditcommissie is ontevreden over de ook de vertraging in het proces. Er is
aangepaste planning en procedure van de afgesproken dat er een evaluatie gaat
Jaarstukken 2017. In dit kader vraagt de plaatsvinden met de accountant en dat de
auditcommissie om een evaluatie van het conclusies en aanbevelingen met de
proces.
auditcommissie wordt gedeeld.
Advies

De

auditcommissie adviseert

de

Op grond van de controleverklaring en

de

gemeenteraad, mede gelet op het aanwezige bevindingen van de auditcommissie stellen wij
quorum, om de jaarstukken van de gemeente de gemeenteraad voor de jaarstukken van de
gemeente Weeft over 20L7 vast te stellen.
Weert over het jaar 2Ot7 vast te stellen.
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Mutatieoverz¡cht CPvt
Explo¡tatie CPvt
Grootboeknr
Omschr. grootboeknr
850003s
2 commerciele ruimtel
8500035
Bee
2 commerciele ruimtel

6610001

Omschr. categorie
Kap¡taallasten - rente

6610002

Kap¡taal lasten - afschrijving

Werthaboulevard 1
Werthaboulevard l zale

6610001

Kapitaallasten - rente
Kapitaallasten - afschrijvi ng

Werthaboulevard 3 kantorencomplex
Werthabou levard 3 kantorencomplex

66L0001

Begrot¡ng 18/18
8.976,L0
13.600,84

Mutaties 2018
-3.756,tO

8s00048

6610002

109.653,34

284.002,r5

-6.509,1.5

-84.813,34
-243.696,39

24.840,OO

104.541,30

40.305,76

284.002,L4

20.L24,OO

L05

8500048
8500049

6610002

- rente

Kapitaallasten - afschriiving

108.821,43

Mutaties 2019

5.220,00
7.091,69

850003s
8s00048

Begroting 2018 Begroting 18/19

-88.697

8.737,28
13.600,84

-3.638,93

Begrot¡ng 2019

-6.509,15

5.092,35
7.09'-,69

-80.426,80
-243.696,38

40.305,76

24.114,50

1

-81.703,84

158.850,95

-150.609,18

8.24L,77

158.850,96

-150.609,19

8.24t,77

Debet

Credit

Debet
-473.565,3t

Cred¡t

Debet

Credit

Egalisatiereserve CpvL R2143

Documentnr
R2143
R2143

Egalisatiereserve CpvL R2 143
Egalisat¡ereserve CpvL R2143

6600001
7600001

-507.951,10
-62.928,00

-439053,96
-62.928,00

-62.928,O0

opbrengsten parkeren
Vraag:

Lagere parkeeropbrengsten. Graag voor de commissie Ruimte een specificatie per onderdeel
(uurtarief straat, uurtarief garages, bundels, abonnementen, ...) afgezet tegen de raming 2OL7
en de raming 2018. Overigens is er ten opzichte van 2016 een stijging van de opbrengst van
62.000 die hier niet wordt genoemd (70,72).
Antwoord:
ln onderstaand overzicht zijn de baten 2017 verantwoord: begroting 2017

-

realisatie 2017 en de

raming voor 2018
resultaat

baten
baten apv-vergunningen
kraskaarten
pa rkeervergunningen
naheffingsaanslagen betaald
rkeergelden
parkeergelden
pa

off-street
on-street

totaalbaten

20t7

begroting

€
€
€
park €
€
€
æ

2017 realisatie 2017
€
53.543

45.000
3.500
371.002
100.000
655.984
I.627.024

€

€
€
€
€.

292.265
127.555
826.942
L.357.026

verschil 2017

€
€
€
€
€
€

-269.998

€

-145.178

8.s43

-3.s00
-78.737

27.555
170.958

raming 2018

€
€
€.
€
€
€
€

4s.000
3.s00

382.t32
97.479
665.969
1.682.040
2.876.L20

Specificatie per onderdeel:

o
o
o
¡
o

straatparkeren:
Uurtarief garageparkeren:

€ 1,30 per uur / max € 5,00 per dag
€ 1,30 per uur inclusief btw / max € 5,00 per dag
Uurtarief bundel-parkeren gebruikers centrum €O,2O per uur inclusief btw
Abonnementen bewoners:
€ 10,50 per maand
Abonnementen bedrijven:
€2L,OO per maand
Uurtarief

Voor verdere details: zie verordening2OLT met bijbehorende tarieventabel (zie bijlage)

o

.P
oo

.FL

E9

vvEERT

GEMEENTE

Vergådering Gemeenteraad van 23-11-2016

Afdeling

:

voorstel :
Portefeulllehouder :
Naam opsteller

Raadsvoorstel:
RAD-001332
Zaaknummer JOIN:
21L61029092
Agendapunt:

Openbaar Gebied
Bessems, Mon¡que
A.F. (Frans) van Eersel
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Onderwerp
Parkeren 20L7.

Voorstel
In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invorderíng van
parkeerbelastingen 2017" en de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2AL7"

fnleiding
Op 16 december 2015 is de raad akkoord gegaan met de tarieven voor het jaar 2A16. Ze
heeft tevens krediet verleend voor een slagboominstallatie in de Muntgarage.
Er zijn een aantal onderzoeksvragen/moties neergelegd met het verzoek deze vragen te
betrekken bij de evaluatie medio 2016 en de raad daarvan in kennis te stellen. Deze
vragen zijn vooral het gevolg van de vele wijzigingen die in het jaar 2OL6 zijn
doorgevoerd. De onderzoeksvragen/motíes zijn als bijlage bijgevoegd. In een
evaluatie/presentatie op 14 september jl. is ingegaan op de onderzoeksvragen en zijn de
ervaringen gedeeld- De presentatie is bijgevoegd.

Beoogd effect/doel
De gemeentelijke parkeerorganisatie werkt aan een verdere professionalisering van het
aanbod aan gemeentelijke parkeerfaciliteiten en streeft naar uniformiteit.
Er zijn maatregelen genomen die de parkeerduur op straat beperken. Voor heel Weert
geldt één betaaltarief zowel op straat als in de garages, met uitzondering van de
parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage waar het tarief gefaseerd wordt verhoogd
totdat ook hier een uniform tarief geldt.
Op straat zijn de betaaltijden beperkt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot

18.00, op zondag en op donderdagavond is gratis parkeren, Dit met uitzondering van de
parkeergarages waar 24/7 dient te worden betaald. Verder is er een werknemersbundel
ingevoerd voor werknemers in de binnenstad en is gratis parkeren ingevoerd voor
mindervaliden die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart voor maximaal 3 uur
parkeren.
Daarnaast is de vervuiling in de abonnementen eruit gehaald door de hernieuwde
beleidsregels strikt toe te passen en is een mantelzorgkaart ingevoerd voor zone 3. Voor
bezoekers in zone 3 is een dagdeelvergunning toegevoegd (halve dag).
Alle abonnementen en vergunningen worden jaarlijks geïndexeerd.

Totaal aantal pagina's: 4
Pagina 1

Lt

!lil

ilil

rlril il|il ilril llril

llil iltil iltil lltil iltil ilril lltil iltil

Wij stellen voor
- Het huidige uur en dagtarief te handhaven (€1,30/€ 5,00);
- De huidige abonnementsvormen voor de zones L,2 en de vergunningen voor zone
3, inclusief de mantelzorgkaart te indexeren (conform besluit 2015);
- De dagdeelvergunning (ochtend óf middag) wijzÍgen naar 5 uur parkeren ná
aanvang;
- Het parkeerterrein Centrum Noord uit te rusten met een cashless
parkeerautomaat.

Argumenten
Tarieven op straat en in de parkeergarages.
De tarieven zijn nu uniform.

2-uurs zones,
Op dit moment is er geen dagtarief in de 2-uurs zones (men kan maximaal 2 uur betalen).
Er is tevredenheid bij de ondernemers van o.a. de Maaspoort.
Vergunningen zone 3.
Zone 3 betreft oudere woonwijken waarin onvoldoende parkeerruimte beschikbaar is voor
2 auto's per woning. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving hetgeen níet
wenselijk is. Daarom is het raadzaam het huidige beleid vooft te zetten. Bewoners met
een zorgbehoefte kunnen een mantelzorgkaart aanvragen ter voorkoming van sociaal
isolement. Wel wordt per 2OL7 de straatnaam op de vergunning vermeld. Voor de
bezoekers blijfr de dagdeelvergunning gehandhaafd maar deze wordt aangepast naar 5
uur parkeren ná aanvang. Dit om te voorkomen dat men voor een bezoek in de
middaguren (bijv. tussen 12.00 en 14.00 uur) een dagvergunning (hele dag) moet
neerleggen.
Om beter inzicht te krijgen in de parkeerdruk in de wijken wordt de parkeersituatie
gemonitord. Het gaat hierbij om de woonstraten in de directe nabijheid van
parkeervergunningzone 3. In november worden de eerste parkeerdrukmetingen
uitgevoerd.
rkeerp I aatse n S uffol kweg.
Deze worden meegenomen in de ontwikkelingen Centrum-Noord (2018-1019)

Pa

rkee rte rrei n Ce n tru m - N oord.
Centrum-Noord kent op dit moment alleen een abonnementsvorm voor bedrijven terwijl er
behoefte is voor meer maatwerk. Door het plaatsen van een cashless automaat kan ook
híer betaald parkeren worden ingevoerd en medewerkersbundels worden verstrekt.
Er is een cashless betaalautomaat voorhanden.
Pa

Kanttekeningen cn risico's
Wijzigingen in de tarieven parkeren kan leiden tot een begrotingsopgave.

Financiële gevolgcn
Het plaatsen van de cashless parkeerautomaat op het parkeerterrein Centrum-Noord
wordt betaald uit het reguliere onderhoudsbudget.
Door de indexering van de abonnementen en vergunningen ontstaat een positief resultaat
van ca € 10.000. Dit is meegenomen in de begroting 2OL7 in het kader van Kiezen met
Visie.
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Uitvoering/evaluatie
De maatregelen worden na besluit door de raad doorgevoerd. De geïndexeerde tarieven
gaan in per 1 januari 2OL7. Zie ook de als bijlage bijgevoegde Tarieventabel
Parkeerbelastingen 20 1 7.

Communicatie/participatie
Zodra de raad een besluit heeft genomen, worden de bewoners, bedrijven en overige
belanghebbenden geinformeerd over de wijzigingen die op 1 januari 2017 ingaan.
De wijziging van tarieven (indexering) worden in de parkeerbelasting meegenomen.
Na vaststelling van de "Verordening op de heffing en de invordering van

parkeerbelastingen 20L7" en bijbehorende tarieventabel door de raad dient publicatie en
ter inzage legging conform de Gemeentewet te geschieden. De datum van
inwerkingtreding van voornoemde besluiten is gesteld op 1 januari 20t7.

Advies raadscommissie

Ruimte>

Het advies van de raadscommissie Ruimte is:

.

voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.

Bijlagen

-

Onderzoeksvragen/moties;
Presentatie 14 september;
"Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017";
"Tarieventabel parkeerbelastingen 20L7" .

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Wee
de

M.H.F. Knaapen

M.
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vtrEERT

GEMEENTE

Nummer raadsvoorstef: RAD-001332

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-10-2016;

besluit:

In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van
parkeerbelastingen 2OL7" en de "Taríeventabel parkeerbelast¡ngen 20L7"

23-t1-20L6.

Aldus vastgesteld in de openbare
De griffier,

r,

ì
M.H.R.M. Wolfs-Corten

. Heijm

-

vyEERT

GEMEENTE

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente WeeÉ;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
van 11 oktober 2OL6;

gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet;

Besluit
vast te stellen in de openbare vergadering van 21 december 2016 de

Verordening op de heffing en de invordering van
parkeerbelastingen 2Ol7
Artikel 1, Begripsomsch rijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een
a.
voeftuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het
onmiddellijk ín- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen
van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande
terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een
wettelijk voorschrift is verboden;
b.
motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip
van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;
houder van een motoruoertuig: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig
c.
opgegeven kenteken in het register krachtens de Wegenverkeerswet 1994 is
ingeschreven of degene die het motorvoertuig op grond van een contract
van huurkoop of vruchtgebruik (lease) onder zicht heeft;
parkeerapparatuur: parkeermeters,parkeerautomaten,metinbegripvan
d.
verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens
onder parkeera pparatuur wordt ver:staan ;
e.
centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Weert een
overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen
in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met
gebruik van een telefoon.
parkeervoorziening: de door het college van burgemeester en wethouders op grond
f.
van aftikel I van deze verordening aangewezen parkeerplaats;
g.
parkeervergunning: een door het college van burgemeester en wethouders
verleende vergunning krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te
parkeren op een belanghebbendenplaats of een vergunningplaats;
h.
vergunninghouder: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie een vergunning als
bedoeld onder g is verleend;
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t.

j.
k.
t.

parkeerabonnement: een door het college van burgemeester en wethouders
verleend parkeerabonnement krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig
te parkeren op een parkeerplaats waalvoor parkeerbelasting verschuldigd is;
parkeerabonnementhouder: de natuurl¡jke- of rechtspersoon aan wie een
parkeerabonnement als bedoeld onder h is verleend;
wegen: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wegenverkeerswet 1994;
gehandicaptenparkeerkaaft: een parkeerkaart als bedoeld in de Regeling

rt.
dag: een periode van vierentwintig uren, welke aanvangt om 0;00 uur;
Vervallen;
koopavond: de donderdagavond van 18:00 uur tot 21:00 uur en de eventueel extra
koopavonden van 18:00 uurtot 21:00 uur;
koopzondagen en koopfeestdagen: de als zodanig krachtens artikel 3 van de
Winkeltiidenwet en de Verordening winkeltijden voor de gemeente Weert
aangewezen zon- en feestdagen waarop de winkels voor het publiek geopend
mogen zijn.
Geha ndicaptenparkeerkaa

n.

o.
p.
q

AÉikel 2. Belastbaar feit
Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:
een belasting terzake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel
a.
krachtens deze verordeníng in de daarin aangewezen gevallen door het college van
burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
b. een belasting terzake van een van gemeentewege verleend parkeerabonnement
voor het parkeren van een voeftuig op het parkeerabonnement en de daarbij
behorende voorschriften en beleidsregels aangegeven plaats, tijdstip en wijze.

Artikel 3. Belastingplicht

1.

Z.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het
motorvoettuig heeft geParkeerd.
Als degene die het motoruoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:
degene die de belasting voldoet, dan welte kennen geeft of heeft gegeven
a.
de belasting te willen voldoen;
zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a,
b.
heeft plaatsgevonden: de houder van het motoruoertuig, met dien

verstande dat:

3.

4.

.

indien een voor ten hoogste drle maanden aangegane
huurovereenkomst wordt overgelegd waaru¡t blijkt wie ten tijde van
het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het
motoruoeftuig was, niet de houder maar de huurder wordt
aangemerkt als degene die het motorvoertuig heefr geparkeerd;
indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten
2.
staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het
motorvoertuig heeft geparkeerd.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die
op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoeftuig heeft
geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het
parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en
dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomenDe belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die het
f

parkeerabonnement heeft aangevraagd'

,ntð
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Artikel 4. Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

1.

De maatstaf van heffing. het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in

2.

de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.
Voor de berekening van de parkeerbelasting wordt een gedeelte van een in de
tarieventabel genoemde tfdseenheid als een volle eenheid aangemerkt.

AÊikel 5. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1.

2.
3.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeef a, is verschuldigd bij de aanvang van
het parkeren.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd bij de aanvang van
het heffingstijdvak, waarvoor de belasting wordt geheven.
Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, in de loop van het jaar
aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor
dat jaar verschuldigde belastÍng als er in dat jaar, na de aanvang van de
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
a.

Indien een parkeerabonnement of -vergunning wordt toegekend op of voor
de 15e van een maand dan wordt deze maand gerekend als zijnde een volle

b.

Indien een parkeerabonnement of -vergunning wordt toegekend na de 15e
van een maand dan wordt deze maand niet in rekening gebracht.

kalendermaand.

4.

Indien de belastingplicht als bedoeld in aftikel 2, onderdeel b in de loop van het
belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voordat jaar verschuldigde belasting als er ín dat jaar, na einde
van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

AÉikel 6. Wijze van heffing en termijnen van betaling

1.

2.
3.
l

4.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven via een gedagtekende
schriftelijke kennisgeving, waartoe ook wordt gerekend een nota of andere
schriftuur, en moet worden betaald op het tfidstip waarop het parkeerabonnement
wordt verleend.
De belasting bedoeld ín artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van
voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren of
achteraf in parkeergarages en op de met een slagboomafgesloten parkeefterreinen.
In afwijking van het bepaalde in het vorige fid moet de belasting overeenkomstig de
aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indíen
het bU de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur
geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.
Een naheffingsaanslag is dadelijk en ineens invorderbaar en moet terstond worden
betaald.

AÉikel 7. Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de

belasting bedoeld in artikel 2 mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het
college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit. (Zie het
aanwijzingsbesluit)

Artikel 8. Kosten
De kosten van de naheff¡ngsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2,
onderdeel a, bedragen € 61,00 (2016: € 60,00).

Artikel 9. Vrijstelling van het betalen van parkeerbelastingen
Het parkeren van de volgende gebruikers wordt niet gereguleerd en is derhalve vrijgesteld
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van het parkeren van parkeerbelastingen als bedoeld in a¡tikel 2 van deze verordening:
a. als zodanig herkenbare
b. als zodanig herkenbare
c. als zodanig herkenbare
d. als zodanig herkenbare
e. als zodanig herkenbare

politievoertuigen;
ambulances;
brandweervoertuigen;
dierenambulances;
diensWoertuigen van de gemeente Weert;

Voor zover deze gebruikt worden tijdens de uitoefening van een dienst

AÉikel 1O. Kwiitschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikcl 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot
de heffing en invordering van parkeerbelastingen.

Artikel 12. Overgangsbepaling, inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel

1.

2.
3.
4.

5.

De "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2OL6',

vastgesteld door de raad der gemeente Weert in de openbare vergadering van 16
december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde
datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2OL7 De datum van ingang van de heffing is l januari 2017.
In añruijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de
datum van inwerkingtreding van deze verordening llgt na de ln het tweede lid
genoemde datum, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende
periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van
parkeerbelastingen in die periode plaatsvindt.
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Parkeerbelastingen 2OL7".

20L6,

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderin

de griffier,

:ho
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Toelichting op de verordening parkccrbelastingen

I. Algcmene toelichting
Wettelijke basis
De modelverordeningen parkeerbelastingen zijn gebaseerd op de tekst van de
Gemeentewet zoals die luidt vanaf 1 januari 1995. Dit is de datum van inwerkingtreding
van de Wet tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële
belastingbepalingen (hierna: Wet materiële belastingbepalingen). Gekozen is voor een
zogenaamd 'aangekleed' model, dat wil zeggen dat de tekst van hogere wettelijke
regelingen, waar nodig voor de duidelijkheid, is overgenomen-

II

Artikelsgewijze toelichting

Artikel

1.

Begripsomschrijvingen

In artikel t hebben de begripsomschrijvingen een plaats gevonden. Die zijn in deze
verordening belangrijker dan in sommige andere verordeningen. Met name omdat het
gaat om een zeer nauwkeurige omschrijving van de gehanteerde begrippen in de rest van
de verordening. Zo is betrekkelijk uitvoerig gedefinieerd wat wordt verstaan onder het
parkeren van een voeftuig. Het valt op dat nadrukkelijk wordt gesproken over voeftuigen
en niet over motorrijtuigen. Het begrip voertu¡g is ruimer dan het begrip motorrijtuig.
Deze ruimere omschrijving is ook terug te vinden bij de definitie van het begrip houder.
Voor de houder van voertuigen wordt gekeken naar degene die naar de omstandigheden
beoordeeld als houder van het voeÊuig moet worden beschouwd. Alleen voor de houders
van motorrijtuigen die zíjn ingeschreven in het kentekenregister wordt gekeken naar
degene op wiens naam het voor dat motorrijtu¡g afgegeven kenteken ten tijde van het
parkeren was ingeschreven.
Voor het parkeren van andere voorwerpen dan voertuigen in een gefiscaliseerde zone
komt de heffing van parkeerbelastingen niet aan de orde. In die situatie kan
precariobelasting worden geheven.
Van parkeren is geen sprake gedurende de tijd dat het voertuig nodig is voor en gebruikt
wordt tot het onmiddellijk laden of lossen van zaken (Hof 's-Gravenhage 28 april 1993, nr.
92L36L-E-3 en nr.921 700-E-3, Belastingblad 1993, blz.585 en 586, Hof Arnhem 16
september 1993, nr. 920 866, Belastingblad L994, blz.2O7 en Hof Amsterdam 12
november 1993, nr. 2tO8/92, M IV, Belastingblad t994, blz.2A8).

1999, nr.33 286, Belastingblad L999,blz
566 een definitie gegeven van het begrip onmiddellijk laden en lossen:
'Onder het onmiddellijk laden en lossen (...) dient te worden verstaan het onmiddellijk
nadat het voeftuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van
goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daan¿oor nodig is.'
De Hoge Raad heeft in zijn arrestvan 12 mei

2.
Belastbaar feit
In aftikel 2 is omschreven welke parkeerbelast¡ngen geheven kunnen worden. Het gaat
dan om de belasting terzake van het parkeren van een voertuig op een bepaalde
aangewezen plaats en om een belasting terzake van het vergunningparkeren. Een
ontheffing om bij een parkeermeter te mogen staan zonder dat voor de duur van het
parkeren wordt betaald, wordt door ons als een vergunning aangemerkt.

Artikel

Artikel

3.

Belastingplicht

Eerste lid

In artikel 3 is vastgelegd wie belastingplichtig is voor de belastingen die zijn genoemd in
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aftikel 2, onderdelen a en b. Hoofdregel is dat de belasting die wordt genoemd in artikel 2,
onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd. De belasting
genoemd in artikel 1, onderdeel b, wordt echter geheven van degene die het abonnement
heeft aangevraagd.
Tweede lid
In dit tweede lid wordt aangegeven wie als degenen die het voertu¡g hebben geparkeerd
mede worden aangemerkt. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt tevens
aangemerkt degene die de belasting voldoet, dat is dus degene die geld werpt in de
meter, dan wel degene die na de eerste aanmaning te kennen geeft of te kennen heeft
gegeven de belasting te willen voldoen. Zolang die bclasting cchtcr nict is voldaan is de
houder van het voertuig tevens aangemerkt als degene die het voertu¡g heeft geparkeerd
en de houder is dan weer degene waarvan het kenteken staat ingeschreven in het
kentekenregister. Een uitzondering op het aanmerken van rle houder als degene die het
voertuig heeft geparkeerd is te vinden in het tweede lid, onderdeel b. Als namelijk een
voor ten hoogste 3 maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit kan
blijken, wie ten tijde van het parkeren de huurder van het voertuig was dan wordt niet de
houder maar de huurder als degene die het voertuig heeft geparkeerd aangemerkt. Een
tweede uitzondering wordt gemaakt, indien blijkt dat een ander in het kentekenregister
had moeten staan ingeschreven dan wordt die ander als degene die het voertu¡g heeft
geparkeerd aangemerkt. Dit kan bijvoorbeeld blijken als de houder een zogenaamd
vrijwaringsbewíjs overlegt.
Derde lid
In het derde lid van artíkel 3 staat van wíe de belasting niet wordt geheven. Iemand kan
niet als degene die het voertuig heeft geparkeerd worden aangemerkt indien hij
aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het
voertuig gebruik heeft gemaakt. Er moet wel aannemelijk worden gemaakt dat hij dit
gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Het is de bedoeling dat de houder
niet als parkeerder wordt aangemerkt indien er met zijn voertuig joyriding heeft
plaatsgevonden of als het voertuig op het moment van constateren als gestolen
gereg¡streerd staat.

lrlaatstaf van heffing, belastingtaricf en belastingtijdvak
4.
In adikel 4 wordt voor het tarief, het tijdvak en de maatstaf van hefflng verwezen naar
een bij de verordening behorende tarieventabel. Ten aanzien van de mogelijke
heffingsmaatstaven voor de parkeerbelastingen is in artikel 225, achtste lid, van de
Gemeentewet een llmltatieve opsomming weergegeven. Het tarief van de
parkeerbelastingen kan slechts afhankelijk worden gesteld van de parkeerduur, van de
parkeertijd, van de ingenomen oppervlakte en van de ligging van de terreinen of

Artikel

weggedeelten.

Ontstaan van de bclastingschuld
5.
In artikel 5 is geregeld op welk tijdstip de belastingschuld ontstaat. Voor de belasting
genoemd in artikel 2, onderdeel a, is geregeld dat deze is verschuldigd bij de aanvang van
het parkeren (eerste lid). De belasting genoemd in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd
op het tijdstip dat de vergunning wordt verleend (tweede lid).

Artikel

6.

Wijze van heffing en termiJnen van betaling
In aftikel 6 hebben de wijze van heffing en de betalingstermijn een plaats gevonden. Op
grond van de wettelijke regeting wordt de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a,
aangemerkt als geheven bij wege van voldoening op aangifte en zíj moet worden betaald
bij de aanvang van het parkeren. Dit is zo in de verordening opgenomen. Als geen
voldoening op aangifre heeft plaatsgevonden kan een naheffingsaanslag worden opgelegd.

Artikel
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In die situatie vindt het traject zoals dat is vastgelegd in de artikelen 234 en 235 van de
Gemeentewet van toepassing. Een naheffingsaanslag moet ingevolge het derde lid van
artikel 6 terstond worden betaald. De gemeente kan overigens ook een acceptgiro sturen
die binnen een bepaalde termijn betaald moet worden.

7. Bcvoegdheid tot aanwijzíng parkeerplaatsen
In artikel 8 is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders de
bevoegdheid heeft om de plaats waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling
van belasting mag worden geparkeerd aan te wijzen. Op grond van artikel 225, eerste lid
van de Gemeentewet moet de verordening een regeling bevatten in welke gevallen het
Artikel

college van burgemeester en wethouders die aanwijzing kan doen.

In het verleden is discussie geweest over de vraag of bezwaar en beroep mogelijk

¡s tegen

een dergelijke aanwijzing, indien deze is vervat in een afzonderlijk besluit, dat gebaseerd
is op de verordening, maar er geen deel van uitmaakt. In een uitspraak van 12 april 1999

heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat zulks niet
mogelijk is. Een op grond van de verordening parkeerbelastingen opgenomen
aanwijzingsbesluit berust namelijk op een wettelijk voorschrift inzake belastingen (artikel
225 Gemeentewet). Op grond van artikel 8:4, aanhef en onderg, van deAwb staat
daartegen geen voorziening open.
Het college van burgemeester en wethouders kan niet volstaan met het aanwijzen van de
betaald-parkeren plaatsen maar moet in het openbaar te maken besluit ook aangeven de
tijd dat het betaald parkeren voor de verschillende parkeerplaatsen geldt en de wijze
waarop tegen betaling geparkeerd mag worden.

8.
Kostcn
In artikel 9 worden alle in rekening te brengen kosten naheffingsaanslag, indien niet op
reguliere wijze wordt betaald, geregeld. De hoogte hiervan moet worden vastgesteld met
inachtneming van het Besluit gemeentelijke belastingen. Het maximale kostenbedrag
wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de procentuele wijziging van het
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april ten opzichte van de maand
april van het jaar daarvoor.
Artikel

Artikel

9.

Vrijstelling

Voertuigen in gebruik bij de hulpdiensten, gemeente of een van haar instellingen worden
niet in de parkeerbelasting betrokken.

Artikel

1O.

Kwijtschelding

Vanaf 1 januari 1991 zijn gemeenten bij het verlenen van kwijtschelding gebonden aan de
in een ministeriële regeling (Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, Stcrt. 1990, 103)
vervatte kwijtscheldingsnormen. Dit is vastgelegd in artikel 255 van de Gemeentewet.
Voor parkeerbelastingen en naheffingsaanslagen parkeerbelastingen wordt geen
kwijtschelding verleend.

Artikel

11.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Aangezien artikel 2L7 van de Gemeentewet bepaalt dat al hetgeen voor de heffing en de
invordering van belang is in de belastingverordening moet staan, is ervoor gekozen in de
verordeníng een bepaling op te nemen die aangeeft dat het mogelijk is dat het college van
burgemeester en wethouders nadere regels kan stellen met betrekking tot de heffing en
de invordering van de betreffende gemeentelijke belasting. Op deze wijze wordt aan de
belastingplichtige burger duidelijk gemaakt dat er nog nadere regels kunnen gelden. De
nadere regels dienen ter vervanging van de bepalingen in de verordeningen gemeentelijke
belastingen over de verplichting om te verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen
van aangifte, rente en voorlopige aanslagen c.q. voorlopig gevorderde bedragen.
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Artikel

12.

OvergangsbcPaling' inwcrkingtreding' ingang van heffing cn

citcertitcl

Eerste lid
Het eerste lid regelt dat de oude verordening wordt ingetrokken met ingang van de datum
van ingang van de heffing. De oude verordening blijft van toepassing op belastbare feiten
die zich voor die datum hebben voorgedaan. Voor die belastbare feiten blijft heffing dus
mogelijk op basis van de oude verordening, ook al is die verordening ingetrokken.

Tweede lid
Ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet moet de gemeente het besluit tot het
vaststellen, wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken.
Bekendmaking geschiedt door middel van publicatie in het gemeenteblad. In het huis aan
huisblad "Land van Weert" wordt medegedeeld welk besluit ¡s vastgesteld dan wel
gewijzigd Dit is de datum waarop de tekst van de verordening daadwerkelijk beschikbaar
is voor de burger. Het feit dat de belastingverordening pas in werking treedt I dagen na
bekendmaking, houdt slechts in dat de gemeente vóór dat tijdstip geen
belastingaanslagen kan opleggen. De aanslagen kunnen wel betrekking hebben op de
periode vanaf de datum van ingang van de heffing.
Derde lid
Het derde lid regelt de ingangsdatum van de heffing.
Vierde lid
Geeft regels betreffende de inwerkingtredíng van de verordening

Viifde lid
Het vierde líd bevat de citeertitel.
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Tarieventabel parkeerbelastin gen 2Ol7
(behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2017)

Het tarief voor het parkeren bij de parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 van de
Verordening Parkeerbelastingen bedraagt:

Hoofdstuk

1. Parkccrgarages

Zone 1
Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur
€ 5,00 dagtarief

Centrum
Kromstraat/Wa lbu rg passa ge
Munt, De
Poort van Limburg
Stationspleín
Ursulinen

Betaaltijden: 24 uur per dag/ 7 dagen per week.

Hoofdstuk

2. Straatparkcren

Zone 1
Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur
€ 5,00 dagtarief

Bassin

Collegeplein (parkeerdek)
Hoge Kei, De
Kasteelplein

Kromstraat
Oud Gasthuisplein

Patronaatsplein
Paulusstraat, Sint (gedeelte tussen
La ngpoort en Li ndanusstraat)

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur.
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Hoofdstuk

3. Parkee¡terrcinen

Zonc 1
Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur

ParkeertUd max. 2:00 uur
Begijnensteeg

Collegeplein (beneden)
Hegstraat
Korenmarkt
Maartenslaan. Sint
Maaspoort

Molenpoort

Zone 2
Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 uurtarief
€ 5,00 dagtarief

Beekpoort
Begijnenhofstraat
Boermansstraat
Drehmansstraat
Dries (Plein)
Kasteelsingel / Ve¡vershof
Looimolenstraat
Nazarethsteeg

Penitentenstraat

/

Nazarethsteeg

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur.
Zone 4
Tadef
C 0,10 per 5 minuten

Parkeerterrei n Centru m Noord

€ 7,20 per uur

Betaaltijden: 24 uur per dagl 7 dagen per week.

Hoofdstuk
Zone

4.

Parkeerstroken

I

Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur

Parkeertijd max. 2:00 uur
Beekstraat
Drles (straat)
Emmasingel

Hoogpoort
Kaststeelsingel
Maaspoort

Wilhelmlnaslngel

Zone 2
Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 uurtarief
€ 5,00 dagtarief

Biest

Boerhaavestraat
Bommelstraat, Van
Hofakkerstraat
Jan van de Croonstraat

Tarieventabel parkeerbelðstlngen 2Ol7
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Kerkstraat
Maartenslaan, Sint
Minderbroederslaan
Paulusstraat, Sint (gedeefte tussen
Lindanusstraat en Sint Maartenslaan)
Recollectenstraat
Regulierenstraat
Sutjensdwarsstraat
Vogelsbleek

Wilhelminastraat

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur.

Hoofdstuk

5. Parkeerstroken

incl. vergunningparkeren
Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur

Wilhelminasingel
(tussen Beekstraat en Molenstraat)

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur

Hoofdstuk

6.1

Zone

6.

Abonnementen betaald parkeren

Abonnement zone

1

1

Bewoners

Zakelijk belanghebbende

€ t26,00 (L22,a0) pfir.
€ 10,50 (10,20) p/mnd.

C 2L,0A (20,40) p/mnd,

e 252,04 (244,80) pfir.

Abonnement is geldig van maandag t/m zaterdag van 09:00 uur
Abonnement is niet geldíg ín de parkeergarages.

6.2

18:00 uur.

Abonnement zone 2

Zakelijk

Bewoners

Zone 2

€ 126,00 (L22,40) pljr.
€ 10,50 (10,20) p/mnd,

belanghebbende

Overige
belanghebbende

C 252,00(244,80) pljr.
€ 21,00(20,4A) plmnd.

C 2L,00(20,40) p/mnd.

Abonnement is geldig van maandag t/m zaterdag van 09:00
Abonnement is niet geldig in de parkeergarages.
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6.3

9e
BeWOnerS

€ 187,80

Parkeergarage

Kromstraat/
Walburgpassage

pljr,

*

Zakelijk gerechtigden *

*¡r

€ 375,00 pljr. € 65,A8 btw

€ 32,59 btw

(€ 150,00 p/jr. € 26,03 btw)

€ 300,00 p/Jr. (€ 52,07 btw)

€ 15,65 plmnd. €?,72btw

€.31,75 p/mnd. € 5,42 blw

(€ 12,50 p/mnd. € 2,17 btw)

6.4

(€ 25,00 P/mnd. € 3,47 btw)

Abo-nnement garage Ursulinen

Ursulinengarage

6.5

*)r¿

Bewoners

Zakelijk gerechtigden

€ 600,00 pfi (btw € 104,16)
€ 50,00 plm (btw € 8,68)

€ 600,00 plj þtw €, 104,16)
€ 50,00 plm (btw € 8þ8)

Abonnement parkeerterrein Centrum Noord

Zakelijk gerechtigden *x

Bewoners

Parkeerterrein
Centrum Noord

(€540,00) p/jr
€ 21,00 (45,00) p/m.

€. 252,AA

N.v.t.

€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 uurtarief
€ 5,û0 dagt¿rief

Parkeerautomaat parkeerterrei n Centrum Noo rd
*

ad. € 25,00 in rekening gebracht.
en tag wordt een
Voor de pa
gereguleerd,
de "Beleidsregels voor het verlenen van
Raadpleeg
Aantal belanghebbende is
pa rkeervergunnin gen en Parkeerabon nementen".

6.6

Abonnement standplaatshouder

pfir.

Geklig op zaterdag tijdens de weekmarkt

Hoofdstuk

7.1

7.

€ 156,60 (151,80)
€ 13,05 (L2,65)

pljr.

e 463,2A (450,00)

Combi-abonnementen (Zone 1, 2 en 3)

Eersteliinszoroabonnement

Betaald parkeerzones en vergunningzones
incl. parkeergarages

7.2

p/mnd.

p/mnd. € 38,60 (37,50)

Commercieelabonnement

pfir.

€ 1.389,60
(t.349,40)
p/mnd. € 115,80 (1L2,45)

Betaald parkeerzones en vergunningzones

Tarieventabel parke€[belastlngen 2077
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Hoofdstuk

8.

ParkeerarrangemGnten garag€s

Parkeerarrangementen Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt
Bewoners, nacht
en weekend voor 1
parkeergarage
(werkdagen t7:OO

Zakelijk voor 1
parkeergarage
(werkdagen 07:00
19:00 uur)

-

All inclusive voor
parkeergarage
(7 x24 uur)

OV reizigers voor 1
parkeergarage (7 x24

1

uur)

- 08:00 )
€ 504,00 pfi.

€ 552,00 p/j.

€ 600,00 p/j.

€ 504,00 p/j.

(bev e 87,60)

(btw € 95,76)

(þtw € 104,16)

e 42,00 p/mnd.

€ 46,00 p/mnd

(btw € 7,30)

(btw € 7.98)

€ 50,00 p/mnd.

(btw € 87,60)
€ 42,00 p/mnd.
(btw € 7,30)

Hoofdstuk

9.

(btw € 8,68)

Parkeerbundel parkcergarage

Voor werknemers die werkzaam zijn in de binnenstad van Weert. Een parkeerbundel wordt
toegewezen voor 1 garage: Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt.
Per eenheid van 500

uren

€ 100,00

Hoofdstuk 1O. Vcrgunning parkeren (zone 3)

Bedrag per kalenderjaar

10,2

Bewoners

Zakelijk belanghebbende

e 3L,2O (30,00)p/jr.
€ 2,60 (2,50) p/mn¿.

€ 93,60 (90,60) p/jr.
€ 7,80 (7,55) p/mnd.

Dagverounningenbewoners

Voor bewoners in vergunning zones,
Per boekje dagvergunningen a 10 stuks

10.3 Daqdeelvergun

€

15,00

ers

Voor bewoners in vergunningzones.
Per boekje dagdeelvergunningen a 10 stuks

€ 7,50

10.4

Daodeelverounninqenbedrijven
Voor bed rijven die werkzaa m heden verrichten bi nnen vergu nningzones.
- Boekje dagdeelvergunningen a 10 stuks
- Dagdeelvergunning bedrijven per stuk
Geldig voor betaald parkeerzones en vergunningzones.

10.5

e 30,00
3,00

€

Mantelzoroverounnino

Voor bewoners in een vergunningzone die mantelzorg behoeven

pljr. €31,2A (30,00)
p/mnd. C2,60 (2,50)

,tdr,
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Hoofdstuk

11.1

11.

Parkccrkaarten

Reoresentatieve uitriikaart

Deze kaart wordt uitsluitend verstrekt door het college van burgemeester en wethouders
conform de voorwaarden in de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen
en parkeerabonnementen 2OL7 ".

€ 5,00

Per kaart

11.2 Parkeerkaart voltrekking huweliik
Voor de voltrekking van een huwelijk op andere tijd en of wijze dan op grond van de wet
van 23 april 1879 (Stb. 72) voor kosteloze huwelijkssluiting bij de burgerlijke stand in het
Stadhuis van de gemeente Weeft worden 7 parkeerkaaften per huwelijksvoltrekking
verstrekt door de afdeling Publiekszaken voor de Centrumgarage.
€

Per kaaft

1,00

Hoofdstuk 12. Tljdcn gefiscaliseerd parkcrcn
De tijdstíppen waarop de parkeerbelasting dient te worden voldaan zijn door het college
van burgemeester en wethouders in artikel 3 van het "aanwijzingsbesluit betaald parkeren"
als volgt vastgesteld:

a.
b.

Op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur;
Wilhelminasingel (tussen de Beekstraat en Molenstraat) van maandag tot en met
vrijdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur, Op zaterdag van 09:00 uur tot en met

18:00 uur;

c. In afwijking

van het onder a van dit aftikel gestelde geldt voor de parkeergarages
Kromstraat/Walburgpassage, Ursulinen, Stationsplein, Centrumgarage en Poort van
Limburg, 24 uur per dag, 7 dagen per week betaald parkeren.

Hoofdstuk 13. Tijden vcrgunning parkeren
De tijdstippen waarop in een vergunningzone uitsluitend met een parkeervergunning mag

worden geparkeerd zijn door het college van burgemeester en wethouders in artikel 4 van
het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren" als volgt vastgesteld:
a. Van maandag toten metzaterdag van 09:00 uurtoten met 18:00/20:00 uur;
b. Op donderdag van 09:00 tot en met 21:00 uur;
c. Wilhelminasingel (Tussen de Beekstraat en Molenstraat) van maandag tot en met
vrijdag van 18:00 uurtot en met 09:00 uur. Op zaterdag vanaf 17:00 uur'

Hoofdstuk 14. Vervangend abonnGmcnt cnlol vergunning bij vcrlies of dicfstal
Bij verlies of tenietgaan van een parkeervergunning en/of -abonnement, worden voor het
vervaardigen van eerì duplicaat abonnement en/of vergunning leges geheven. De leges
bedragen I5o/o (25o/o) van het in artikel 18.1.1. van de vigerende tarieventabel leges
genoemde bedrag.

Hoofdstuk 15. Wijzigen kcntcken op abonncmcnt cn/of vcrgunning

Voor het wijzigen van een kenteken op een parkeervergunning, - abonnement of arrangement worden leges geheven.
De leges bedragen l5o/o (25o/o) van het in artikel 18.1.1. van de vigerende tarieventabel
leges genoemde bedrag.
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Hoofdstuk 16. Inwerkingtreding en citcertitcl
1. De "Tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2016, versie
2, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 juli 2016, wordt ingetrokken met ingang van

2.
3.

4.

de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.
De datum van ingang van de tarieventabel l januari 2017.
In afrvijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van
inwerkingtreding van deze tarieventabel ligt na de in het vierde lid genoemde
datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in
de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake
daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.
Dezetarieventabel wordt aangehaald als'Tarieventabel Parkeerbelastingen 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 november 2016;
De griffier,
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