
Punt 7. : Parttimeregeling Verordening 
parkeerbelastingen 2012 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De huidige parttimeregeling voor werknemersvergunningen is omslachtig. Bovendien zouden 
mensen kunnen proberen hiervan oneigenlijk gebruik te maken. Daarom stellen wij u voor een 
nieuwe bepaling vast te stellen. Mensen hoeven niet meer aan te tonen dat ze parttimer zijn, 
Voordeel is een regeling die eenvoudig en flexibel is en voor iedereen geldt. 

Aanleiding: 
Vanuit de commissie ABZM is aangedrongen op wijziging van de zogenoemde parttimeregeling. 

Doelstelling: 
Een duidelijke en eenvoudige regeling voor iedereen die een werknemersvergunning wil 
aanschaffen. 

Oplossing: 
Een werknemersvergunning kost € 240,00. In de Verordening parkeerbelasting 2012 is een 
regeling opgenomen voor parttimers. Die houdt in dat het bedrag dat zij betalen voor een 
werknemersvergunning wordt verminderd met 1/6de tot maximaal 5/6de deel voor die dag(en) dat 
zij geen arbeid verrichten. (Er is gekozen voor een vermindering vanaf 1/6de deel, omdat het 
voorkomt dat parttimers bijvoorbeeld vier uur per dag werken gedurende vijf dagen per week.) 
Fulltimers kunnen geen misbruik van deze regeling maken, omdat in de verordening (artikel 1) er 
een definitie is opgenomen voor parttimers, zijnde: personen met wie de werkgever een 
arbeidsovereenkomst heeft aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarbij 
overeengekomen is, dat slechts een gedeelte van het normale aantal geldende arbeidsuren arbeid 
wordt verricht. Dus uitsluitend parttimers komen voor een vermindering van het tarief in 
aanmerking. Onder deze regeling moeten parttimers het volgende betalen: 
1 dag 
2 dagen 
3 dagen 
4 dagen 
5 dagen 

€ 40,00 
€ 80,00 
€ 120,00 
€ 160,00 
€ 200,00 

De fulltimers betalen in alle gevallen € 240,00. 

Omdat deze regeling bij nader inzien te ingewikkeld bleek, is er aanleiding tot vereenvoudiging. 
Door de regeling te laten gelden voor iedereen, hoeft niemand meer aan te tonen dat hij/zij een 
parttimer is. Ook voor de carpoolers biedt de nieuwe vorm een vooruitgang. 
Wij stellen nu de volgende regeling voor: per vaste werkdag € 45,00 met een maximum van 
€ 240,00 per week. Bij dit voorstel moet iedereen het volgende betalen: 
1 dag 
2 dagen 
3 dagen 
4 dagen 
5 dagen 
6 dagen 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

45,00 
90,00 

135,00 
180,00 
225,00 
240,00 

Communicatie: 
Publicatie via de gebruikelijke kanalen en voorlichting door het Parkeerloket 
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Planning: 
Na publicatie treedt de wijziging in werking per 1 januari 2012. 

Concept Besluit: 
Wij stellen u voor om de eerste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2012 conform 
bijgaand concept vast te stellen. 

Nijverdal, 1 november 2011. 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-s^t6*Srisrf ^ de burgemeester. 

^ /7^., 
H.G.M Zwijnenberg, mevr. A.H.Raven 

Advies commissie(s): 
De commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen stemt ermee in dat het voorstel wordt 
voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT02061 Nijverdal, 13 december 2011 

Bijlagen: 
Eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen 2012. 


