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Onderwerp:  Vaststelling Verordening Parkeerbelastingen 2011  (GEWIJZIGD) 

 
Gevraagd besluit: 
- Intrekken Verordening Parkeerbelastingen, vastgesteld d.d. 29 maart 1996 
- Vaststelling Verordening parkeerbelastingen 2011 
 
Inleiding en aanleiding 
In september 2007 zijn de tarieven voor het betalen van parkeerbelasting bij parkeerapparatuur, het verkrijgen 
van parkeervergunningen en het betalen van een parkeervergoeding voor het parkeren op het Bernhardplein 
voor het laatst verhoogd. Het prijspeil voor het beheren en exploiteren van het parkeerbeheer stijgt jaarlijks en 
daar wordt in de gemeentelijke begroting ook rekening mee gehouden. Bij de vaststelling van de Parkeervisie 
en voor de begroting 2011 is rekening gehouden met een prijsstijging van 2%. 
 
In de Verordening Parkeerbelastingen zijn thans nog artikelen opgenomen over het toepassen van de wielklem. 
Aangezien dit handhavingsmiddel niet in Den Helder toegepast wordt kunnen deze artikelen komen te 
vervallen. Voorts zijn enkele tekstuele aanpassingen nodig in de Verordening parkeerbelastingen om aan te 
sluiten bij de huidige belastingwetgeving.  
 
Tenslotte wordt in de bij de Verordening Parkeerbelastingen behorende Tarieventabel verwezen naar een kaart 
waarop de zone-indeling staat aangegeven. In de Tarieventabel en op de kaart staat ook zone 3 aangegeven. 
Deze zone was oorspronkelijk bedoeld voor plaatsen met parkeermeters. Alle parkeermeters zijn inmiddels van 
straat verwijderd en vervangen door parkeerautomaten. Hierdoor kan zone 3 komen te vervallen. De enige 3 
parkeerplaatsen die nu nog vallen binnen zone 3 zijn gelegen aan de Polderweg nabij de watertoren. Deze 
plaatsen kunnen gaan vallen onder zone 5. Deze zone is bestemd voor kort-parkeren ten behoeve van 
winkelbezoek. 
 
Beoogd resultaat 
Om aan de begroting uitvoering te geven moet de Tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelasting 
2011 worden aangepast door de daarin genoemde tarieven te verhogen. Verder moet de verordening voldoen 
aan de huidige eisen qua belastingwetgeving en de parkeersituatie op straat. 
 
Kader 
In het kader van de begroting 2011 moeten de parkeertarieven worden aangepast. 
 
Argumenten / alternatieven 
Gehoord de discussie in de commissie van 22 november jl. worden de parkeertarieven conform uw kader met 
slechts 2,05% verhoogd. 
 
Financiële consequenties 
In de programmabegroting 2011 is rekening gehouden met een indexering van de parkeertarieven van 2,05%. 
ook in de Parkeervisie is een jaarlijkse tariefsverhoging een door de Raad vastgesteld kader. 
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Juridische consequenties 
De parkeertarieven en de zone-indeling zijn vastgelegd in de Verordening parkeerbelastingen. U bent op grond 
van artikel 216 en 225 van de Gemeentewet het bevoegde gezag om deze belastingverordening vast te stellen. 
Na vaststelling van de Verordening treedt deze na 8 dagen in werking, zodat het nieuwe parkeertarief kort na 
1 januari 2011 van kracht kan zijn. 
 
Communicatie 
Het besluit tot vaststelling van de Verordening Parkeerbelastingen zal ter openbare kennis worden gebracht 
door middel van een publicatie op de voorlichtingspagina van de gemeente Den Helder. Daarnaast zullen wij 
een persbericht doen uitgaan. 
 
Aanpak / uitvoering 
Voor het wijzigen van de tarieven in de parkeerautomaten moeten deze opnieuw worden geprogrammeerd. Dit 
zal zo spoedig mogelijk na 1 januari 2011 plaats vinden.  
 
Den Helder, 2 december 2010 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


