raadsvoorstel
Afdeling

: OG - Parkeren

Naam opsteller voorstel

:

Portefeuillehouder

: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

Jurjen Feld
J.Feld@weert.nl / 0495-575216

Raadsvoorstel:
DJ-1453508
Zaaknummer:
1449319

Onderwerp
Parkeerverordening 2022
Voorstel
De Parkeerverordening 2022 vast te stellen
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 gemeenteraad op 15 december 2021
vastgesteld. Dit hangt samen met het gemeentelijke begrotingsproces.

Beoogd effect/doel
Door het in eerder stadium vaststellen van de verordening kunnen tijdig voorbereidingen
worden getroffen voor de implementatie van digitale parkeerloket voor het online
aanvragen en beheren van parkeerabonnementen- en vergunningen per 1 januari 2022.
Argumenten
Ten opzichte van de vigerende Parkeerverordening wijzigt in de nieuwe verordening voor
2022 alleen de benaming van parkeerabonnementen om op straat te parkeren in zone 1
en/of zone 2. In de praktijk wordt doorgaans gesproken over een parkeervergunning om
te parkeren op straat. Deze benaming wordt ook in andere gemeenten gehanteerd. In
kader van duidelijkheid en helderheid wordt vanaf 2022 de terminologie
"Parkeervergunning" gehanteerd voor abonnementen om te parkeren in zone 1 en/of zone
2 gehanteerd.

Kanttekeningen en risico’s
Om de overgang naar het digitale parkeerloket op 1 januari 2022 soepel te laten verlopen
is het vaststellen van de verordening van belang.
Financiële gevolgen
De tarieventabel wordt separaat op 15 december 2021 vastgesteld.
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Uitvoering/evaluatie
Jaarlijks worden in september de Parkeerverordening en daarbij horende beleidsregels
geëvalueerd. Eventuele aanpassingen worden hierbij meegenomen in het daarop volgende
jaar.
Communicatie/participatie
De Parkeerverordening 2022 wordt gecommuniceerd via overheid.nl

Bijlagen


Parkeerverordening 2022

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

drs. M.J.M. Meertens

de burgemeester,

mr. R.J.H. Vlecken
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Advies raadscommissie
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad
als hamerstuk.

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021

besluit:

De parkeerverordening 2022 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2021

De griffier,

De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

mr. R.J.H. Vlecken

