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Parkeerverordening 2020, beleidsregels en aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2O2O

Voorstel

1. De Raad voorstellen in te stemmen met de Parkeerverordening 2020.
2. In te stemmen met de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen en
pa rkeervergu n ningen 2O2O' .

3. In te stemmen met de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij
invaliditeit 2020".
4. In te stemmen met het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020".

Inleiding

Jaarlijks wordt de Parkeerverordening opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. De
verordening hangt nauw samen met de beleidsregels en het aanwijzingsbesluit die
jaarlijks door het College worden vastgesteld. De tarieven behorende bij de
Parkeerverordening worden separaat door de raad op 18 december 2019 vastgesteld. Dit
hangt samen met het gemeentelijke begrotingsproces.

Beoogd effect/doel

Door het in een eerder stadium vaststellen van de verordening en bijbehorende
beleidsregels kunnen tijdig de administratieve voorbereidingen worden getroffen voor het
verstrekken van de nieuwe parkeerabonnementen op kenteken in 2020.

Argumenten

Voor de Parkeerverordening 2020, Beleidsregels voor het verlenen van
parkeerabonnementen bij invaliditeit2020 en Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2O2O
worden ten opzichte van de vigerende stukken alleen de vaststellingsdata gewijzigd.
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In de beleldsregels parkeerabonnementen err parkeervet-gutrtringen 2020 zijn ten opzichte
van de vigerende regels (vastgesteld door het College op 20 december 2018) de volgende
wijzigingen doorgevoerd.

1. Sinds 2019 worden de parkeervergunningen in zone 3 op kenteken verstrekt. In
het kader van de toekomstige digitalisering en om het misbruik van
parkeerabonnementen te beperken worden in 2020 ook de parkeerabonnementen
in zone 1 en 2 uitsluitend op kenteken verstrekt.

2. Op basis van de aanvaarde motie kadernota 2020 is in de beleidsregels een

regeling opgenomen voor parkeertegoedkaarten voor vrijwilligers die op verzoek
van de gemeente deelnemen aan beleidsvoorbereidende bijeenkomsten in het
stadhuis. De kaart is alleen geldig voor de Centrumgarage en het tegoed is gelijk
aan het dagtarief dat geldt in deze garage. Vrijwilligers tegoedkaaden kunnen niet
geretourneerd worden en restitutie, wanneer de parkeerkosten lager zijn dan het
tegoed op de kaart, is niet mogelijk.

3. In kader van serviceverlening is het voor bedrijven mogelijk om
parkeertegoedkaarten te kopen voor de parkeergarages. Het tegoed kan maar één

keer bij een parkeertransactie worden toegepast. Wanneer de parkeerkosten lager
zijn dan het tegoed op de kaart, is restitutie niet mogelijk. Door deze voorwaarden
wordt ten alle tijden voldaan aan het vastgestelde parkeeftarief voor een
parkeeftransactie.

4. De term parkeerarrangementen, die geldt voor parkeergarages, is gewijzigd in
parkeerabonnement. In de praktijk blijkt dat de term arrangement leidt tot
onduidelijkheid bij personen die 24/7 willen parkeren in een parkeergarage in

Weert.

5. De dag abonnementen (werkdagen van 07:00 tot 19:00 uur) en nacht- en

weekend abonnementen (werkdagen 17:00 tot 08:00 uur) worden opgeheven.
Voor deze producten is geen vraag vanuit de parkeerders. Dit is te verklaren door
de komst van de aantrekkelijkere parkeerbundel voor werknemers in de
binnenstad en het beperkte verschil qua kosten met een 24/7 abonnement voor
een garage. Het opheffen van deze producten zorgt voor meer eenduidigheid in de
parkeerproducten en minder administratieve handelingen.

Kanttekeningen en risico's

Om de parkeerabonnementen in zone 1 en 2 op kenteken tijdig te kunnen verstrekken is

het vaststellen van de beleidsregels van belang.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De tarieventabel wordt separaat op 18 december 2019 vastgesteld'

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Jaarlijks worden in september de Parkeerverordening en daarbij horende beleidsregels
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Communicatie/ pa rticipatie

Abonnementhouders van zone 1 en 2 worden per brief geïnformeerd over het op kenteken
zetten van het abonnement.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Harold Schoenmakers (Beleidsadviseur belastingen / afdeling financiën)
- Angelique Vleugels (administratieve medewerker parkeren)
- Wíllie Konings (Stadstoezicht)
- Monique Bessems (voormalig parkeerregisseur)

Extern

Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Raadsvoorstel Parkeerverordening 2020.
2. Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen en

parkeervergun ningen 2020.
3. Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2020
4. Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020.
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