
Gemeente 
Hellendoorn 

Besluit Nijverdal, Nr. 
5 juli 2011 11INT00931 

De raad van de gemeente Hellendoorn; 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van; 
17 mei 2011 

B e s l u i t vast te stellen het: 
Tarievenbesluit Parkeergarage Nieuw Dunant 2011 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

1. bewonersabonnement: een garageabonnement voor de houder van een motorvoertuig, die 
blijkens een inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens woont in 
het appartementencomplex "Nieuw Dunant"; 

2. werknemersabonnement: een garageabonnement voor de houder van een motorvoertuig, 
die een beroep uitoefent in een gebied, dat mede bestemd is voor het parkeren door 
vergunninghouders en wiens werkgever is gevestigd in het parkeerbelastinggebied; 

3. transponder: een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord 
op een bepaalde ontvangen boodschap, waarmee de speedgate van de parkeergarage Henri 
Dunant kan worden geopend; 

4. parkeerkaart: een kaart waarmee de slagbomen van de parkeergarage Henri Dunant kunnen 
worden geopend; 

5. borg: een bedrag dat moet worden betaalt ter zekerheidsstelling dat aan de aangegane 
verplichtingen wordt voldaan. 

Artikel 2 Tarieven 

1. De tarieven voor de parkeergarage Henri Dunant (inclusief BTW) zijn: 
a. Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag 

van 10.00 uur tot 18.00 uur: € 1,- per uur; 
b. Donderdag van 10.00 uur tot 21.00 uur: €1 , -per uur; 
c. Dagkaart: € 5,-; 
d. Per verloren parkeerbewijs, niet zijnde een abonnement: € 5,-
e. Per maand per plaats met een bewonersabonnement: € 90,-.; 
f. Per jaar per plaats met een werknemersabonnement: € 240,-; 
g. Borg voor de transponder plus parkeerkaart ten behoeve 

van abonnementparkeren: € 100,-. 

2. In afwijking van het eerste lid is geen parkeerbelasting verschuldigd op nieuwjaarsdag, 
tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, tweede kerstdag en oudejaarsdag. 

3. In afwijking van het eerste lid is op 4 mei en 24 december parkeerbelasting verschuldigd 
tot 18.00 uur, voor zover voornoemde data vallen op een donderdag. 

(code voor postverwerking) 



4. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. 

Artikel 3. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college stelt in "Uitgifteregels parkeerabonnementen" het beleid vast ten aanzien van: 

a. het maximaal aantal uit te geven parkeerabonnementen per parkeergarage; 

b. het verlenen, het intrekken en het -ontzeggen van abonnementen; 
c. de parkeergarage(s) waar de vergunning geldig is; 
d. het gebruik van parkeerabonnementen; 
e. de geldigheidsduur van een parkeerabonnement. 

Artikel 4. Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging 

1. In geval van diefstal of vermissing van de abonnementspas wordt slechts een vervangende 
abonnementspas verstrekt indien van de diefstal of vermissing aangifte is gedaan bij de 
politie en tegen overlegging van het proces-verbaal; 

2. Bij beschadiging waardoor de abonnementspas niet meer werkt kan een nieuwe pas 
worden verstrekt; 

3. Alle kosten, verbonden aan de uitgifte van vervangende abonnementspassen zijn voor 
rekening van de parkeervergunninghouder. 

Artikel 5. Wijze van betaling en restitutie 

1 . De abonnementskosten van het verleende garageabonnement worden in rekening gebracht 
via een nota. 

2. Indien een garageabonnement in de loop van het jaar wordt ingetrokken, wordt naar 
evenredigheid restitutie van het abonnementsgeld verleend berekend naar rato van het 
verschuldigde abonnementsgeld voor een heel jaar, op basis van het aantal volle weken tot 
het einde van het desbetreffende kalenderjaar. 

3. De dag waarop het garageabonnement wordt ingetrokken, wordt meegerekend; met dien 
verstande dat de restitutie niet wordt verleend indien het bedrag daarvan minder dan 
€ 5,00 bedraagt. 

4. In het geval een garageabonnement in de loop van een kalenderjaar wordt aangevraagd 
wordt het abonnementsgeld berekend naar rato van het verschuldigde abonnementsgeld 
voor een heel jaar, op basis van het aantal volle weken tot het einde van het 
desbetreffende kalenderjaar. De dag waarop het garageabonnement wordt verleend, wordt 
meegerekend. 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2011; 

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievenbesluit Parkeergarage Henri Dunant 2011. 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 
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