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Gevraagd besluit: 
 
de “Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011” vast te stellen. 
 
Publiekssamenvatting 
Jaarlijks worden de parkeertarieven aangepast aan het gestegen kostprijsniveau dat bij de vaststelling van de 
begroting voor het komende jaar wordt gehanteerd. Dat percentage is voor 2013 vastgesteld op 1,625. 
Verder dienen de kosten die zijn verbonden aan het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting te 
worden verhoogd tot het maximaal toegestane bedrag. De in rekening te brengen kosten liggen daarmee nog 
altijd onder het niveau van de werkelijke kosten. 
 
Inleiding 
In 2010 is afgesproken de parkeertarieven jaarlijks te verhogen met het percentage dat in de begroting voor het 
komende jaar wordt gehanteerd voor gemeentelijke heffingen. Vorig jaar was dat percentage 1,9. Voor 2013 is 
het percentage bepaald op 1,625. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De tariefstijging is noodzakelijk om het parkeerbeheer kostendekkend te kunnen blijven uitvoeren.  
 
Kader 
De Verordening parkeerbelastingen 2011 regelt de heffing van parkeerbelasting in Den Helder. In de bij de 
verordening behorende bijlage worden de tarieven vermeld. De hoogte van de in rekening te brengen kosten 
voor een naheffing worden in artikel 10 van deze Verordening bepaald. 
 
Argumenten 
1. Parkeertarieven 
Met een tariefsstijging van 1,625% gaan de parkeertarieven er als volgt uitzien: 
 
Parkeerautomaten (per uur) 2012 2013 
Zone 1 en 5 € 1,76 € 1,80 
Zone 2, 4 en 6 € 1,14 € 1,16 
   
Bernhardplein (per uur)   
Eerste 2 uren , per uur € 1,76 € 1,80 
Volgende uren, per uur € 2,17 € 2,21 
   
Abonnementen Bernhardplein (p/j)   
Bewoner €   68,60 € 69,71 
Bedrijf van ma. t/m vrij. € 441,40 € 448,57 
Bedrijf van ma. t/m za. € 559,15 € 568,23 
   
Vergunningen automaten (p/j)   
Bewoner en arts €   36,35 € 36,97 
Bedrijf zone 1 € 363,75 € 369,69 
Bedrijf zone 2, 4 en 6 € 181,85 € 184,85  
N.B. bij de berekening van het nieuwe tarief is rekening gehouden met de afrondingsverschillen van vorig jaar. 
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2. Kosten naheffingsaanslag 
De gemeente legt een naheffingsaanslag op indien geparkeerd wordt bij een parkeerautomaat en er is geen of 
te weinig parkeerbelasting voldaan. Het bedrag bestaat uit het parkeertarief voor 1 uur parkeren, verhoogd met 
administratiekosten.  
Deze administratiekosten worden door U vastgesteld, maar mogen niet meer bedragen dan het bedrag dat de 
minister van Binnenlandse en Koninkrijkszaken jaarlijks vaststelt. Voor 2013 heeft de minister het maximaal in 
rekening te brengen bedrag vastgesteld op € 56,--.  
Op dit moment bedragen de kosten die in rekening worden gebracht € 54,--.  
Als bijlage treft u de berekening van de kosten voor 2012 aan. Daaruit blijkt dat de werkelijke kosten € 57,16 
bedragen. Het is dus toegestaan om het maximaal door de minister vastgestelde bedrag aan kosten in rekening 
te gaan brengen. Hiervoor moet artikel 10 van de Verordening Parkeerbelastingen worden aangepast. Dit wordt 
geregeld in de “Verordening tot vaststelling van de Verordening Parkeerbelastingen 2011”. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Het verhogen van de parkeertarieven is nooit een populaire maatregel. Maar zolang de tariefstijging beperkt 
blijft tot het voorgestelde percentage dat gelijk is aan de gemiddelde kostenstijging, verwachten wij dat er begrip 
is voor het besluit. 
 
Financiële consequenties 
De prijsstijging van de parkeertarieven zal tot een beperkte stijging van de inkomsten uit de parkeerapparatuur, 
vergunningen en abonnementen leiden. Theoretisch zou dit, uitgaande van de inkomsten aan parkeergeld in 
2011, ad. € 632.035,--, leiden tot een meeropbrengst van €  10.270,--. Hoeveel de stijging werkelijk zal zijn is 
lastig vast te stellen omdat een parkeerder niet enkele centen meer in de automaat werpt. Hij werpt een rond 
bedrag in en krijgt iets minder parkeertijd. Voorts spelen verminderd centrumbezoek en de economische situatie 
een belangrijkere rond in de hoogte van de parkeeropbrengsten, waardoor het effect van de tariefsverhoging 
uiteindelijk niet direct meetbaar is. 
 
Voor 2012 verwachten wij ruim 3000 naheffingsaanslagen parkeerbelasting op te leggen, met een totale omzet 
van € 162.000,--. De meeropbrengst voor 2013, uitgaande van een gelijk aantal naheffingsaanslagen, bedraagt 
derhalve € 6.000,--. Hiermee kunnen de stijgende kosten worden afgedekt. 
 
Communicatie 
De aanpassing van de Parkeerverordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de 
voorlichtingspagina. Tevens zal er een persbericht worden verzonden. 
 
Realisatie 
Na het besluit van de Raad kan het nieuwe tarief per 1 januari 2013 worden ingevoerd.  
 
 
 
 
Den Helder, 25 september 2012. 
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