
gemeente 

Den Helder 
Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 

Besluit nummer : RB12.0167 

Onderwerp : Verhogen parkeertarieven 2013 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0246 van het college van burgemeester en wethouders van Den 
Helder van 25 september 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende raadsbrede commissievergadering 31 oktober 2012; 

besluit: 

de "Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011" vast te stellen; 

Artikel 1 

De Verordening Parkeerbelastingen 2011 wordt als volgt gewijzigd: 

A. Het in artikel 10 genoemde bedrag voor de kosten van een naheffïng wordt verhoogd naar€ 56,-, 
waardoor het artikel als volgt komt te luiden: 

Artikel 10 
Kosten 
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen 
€ 56,-. 

B. De in artikel genoemde ingangsdatum van de heffing wordt vastgesteld op 1 januari 2013, waardoor het 
artikel als volgt komt te luiden: 

Artikel 14 
Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013 

C. De in de bij de verordening behorende Tarieventabel genoemde tarieven worden met 1,625% verhoogd 
waardoor de Tarieventabel als volgt komt te luiden: 

Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 

1. het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt: 

Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 1: 
per tijdsduur van 60 minuten: € 1,80 

Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 2: 
per tijdsduur van 60 minuten: € 1,16 

Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 4: 
per tijdsduur van 60 minuten: € 1,16 

Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 5: 
per tijdsduur van 60 minuten, met een maximum van 1 uur: € 1,80 
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Op terreinen en weggedeelten op de bij de verordening behorende kaart ingedeeld als zone 6: 
per tijdsduur van 60 minuten: € 1,16 

voor belanghebbenden woonachtig of bedrijf houdende in zone 4 of 6 en die in het bezit zijn van een 
belanghebbenden pas, per tijdsduur van 60 minuten: € 0,60 
met een maximum van 60,— per jaar; 

2 Het tarief voor een parkeervergunning ais bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt: 
a wanneer de aanvrager woont in een gebied waar mede door de vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en deze zijn geiegen in de tariefzone 1 en/of 2, voor het 
dichtst bij woning gelegen parkeerterrein, per jaar: € 36,97{ € 9 , 2 5 per kwartaal OF gedeelte daarvan); 

b wanneer de aanvrager een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar m e d e door 
vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en deze zijn gelegen in de 
tariefzone 1 en/of 2 en aantoont dat het in het belang is van diens beroep- of bedrijfsuitoefening n o o d 

zakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren: 
- in zone 1 voor zes dagen per week € 369,69 per jaar ( €30,si P a r maand QE gedeelte daarvan); 

- in zone 2 voor zes dagen per week € 184,85 per jaar ( ei5,n per maand of gedeelte daarvan). 

c wanneer de aanvrager woont in tariefzone 4 en 6 waar mede door de vergunninghouders te gebruiken 
parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn: 
VOOr Zone 4 Of 6, € 36,97( € 9,25 per kwartaal oE gedeelte daarvan); 

d wanneer de aanvrager een beroep of bedrijf uitoefent in tariefzone 4 of 6 waar mede door 
vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en aantoont dat het in het 
belang is van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te 
parkeren: 
VOOr ZOne 4 of 6, € 184,85 per jaar ( € 1S ,41 per maand of gedeelte daarvan). 

e wanneer een aanvrager een beroep uitoefent als (huis)arts, verloskundige of psychiater in een gebied 
waar mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en deze 
zijn gelegen in de parkeerzone 1 t/m 6 en aantoont dat het in het belang van diens beroeps- of 
bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren, € 36,97( €9 .25 per kwartaal 

of gedeelte daarvan); 

3 de parkeertarieven voor het Bernhardplein en de voor het parkeren op dit plein af te geven 
abonnementen: 

voor 
de eerste 2 uren € 1,80 per uur 
voor ieder volgend uur € 2,21 per uur 

een abonnement voor: 
een bewoner € 69,71 per jaar 
een bedrijf van maandag t/m vrijdag € 448,57 per jaar 
een bedrijf van maandag t/m zaterdag € 568,23 per jaar 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 7 november 2012. 

7 ' 
c/4 9 

voorzitter 
Koen Schuiling 

griffier 
mr. drs . M/Hus/nan 

ü 
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