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betaald parkeren • • • • • 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Op 1 oktober 2011 zal worden gestart met betaald parkeren. De wetgever heeft bepaald dat, 
voordat hiermee feitelijk kan worden begonnen, een aantal zaken rond betaald parkeren 
vastgelegd dienen te worden in verordeningen, besluiten en regelingen. Het betreft: 

1. Parkeerverordening 2011; 
2. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011; 
3. Tarievenbesluit parkeergarage Henri Dunant 2011. 
4. Regeling voor het aanvragen, verlenen en intrekken van parkeervergunningen; 
5. Uitgifteregels parkeerabonnementen parkeergarage Henri Dunant; 
6. Protocol cameratoezicht parkeergarage Henri Dunant; 
7. Protocol cameratoezicht centrumafsluiting 
8. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de parkeergarage Henri Dunant; 
9. Aanwijzingsbesluit belanghebbendenplaatsen (integraal onderdeel van deze nota, dus 

geen apart stuk) 

Het vaststellen van de onder 1, 2 en 3 genoemde stukken is een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Het vaststellen van de onder de punten 4, 5, 6, 7 en 8 genoemde stukken is een 
bevoegdheid van ons college. Op 17 mei jl. hebben wij deze stukken vastgesteld onder 
voorbehoud dat u de onder 1, 2 en 3 genoemde stukken vaststelt. 

Opdracht: 
In 2002 heeft de gemeenteraad het Masterplan Centrum Nijverdal vastgesteld. Hierin is mede 
bepaald dat het centrum van Nijverdal goede bereikbaar moet. Om dit te bereiken heeft de 
gemeenteraad besloten een parkeergarage te bouwen onder het Dunantblok en de kosten die 
hiermee gemoeid zijn terug te verdienen door betaald parkeren in te voeren. 

Aanleiding: 
Op 22 juni 2009 heeft de gemeenteraad de Parkeernota 2008 vastgesteld. Deze nota geeft de 
visie van de gemeente Hellendoorn op het parkeren in het centrum van Nijverdal weer. Voor een 
compact centrum waar het aangenaam wonen, winkelen en verblijven is, is het belangrijk dat er 
een parkeersituatie bestaat waarbij het makkelijk is om een vrije parkeerplaats dichtbij de 
bestemming te vinden. De parkeergarage Henri Dunant biedt deze kwaliteit. Tegenover deze 
kwaliteit staat een parkeertarief, waarbij alle gebruikers tezamen voor de kosten van deze 
kwaliteit betalen. 

Deze visie is in de Parkeernota 2008 vertaald naar parkeergebieden, parkeertarieven, 
parkeerduur, parkeertijden en vergunningen. 

De wetgever heeft bepaald dat, voordat met betaald parkeren kan worden begonnen, een aantal 
zaken vastgelegd dienen te worden in verordeningen, besluiten en regelingen. Het betreffen de 
thans voorliggende documenten. 

Doelstelling: 
Het vaststellen van het juridisch kader waarbinnen betaald parkeren wordt uitgevoerd. 

Mogelijke oplossingen: 
N.v.t. 

(code voor postverwerking) 



= 2 

Voorgestelde oplossingen: 

Verordeningen en besluit 
In deze nota wordt heel kort weergegeven wat de verordening of besluit inhoudt en wat u wordt 
voorgesteld. De vast te stellen stukken zijn als bijlage bij deze nota gevoegd. 

Ad 1. Parkeerverordening 2011 
De Parkeerverordening geeft o.a. regels voor de afgifte van parkeervergunningen. Met de 
regulering van het parkeren wordt beoogd de publieke belangen te waarborgen. Het publieke 
belang is gelegen in de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, milieu en eerlijke verdeling van de 
beschikbare parkeercapaciteit. Op 8 maart 2005 heeft de gemeenteraad reeds een 
Parkeerverordening vastgesteld. In deze Parkeerverordening is niets geregeld omtrent betaald 
parkeren. Deze Parkeerverordening is op 13 maart 2007 aangepast. 

Ad 2. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011 
In artikel 225 van de Gemeentewet is opgenomen dat in het kader van de parkeerregulering de 
volgende belastingen kunnen worden geheven: 

1. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een, bij de 
belastingverordening, dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin 
aangewezen gevallen, door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze; 

2. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het 
parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

De Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelasting 2011 is een 
belastingverordening. Een belastingverordening vermeldt, in de daartoe leidende gevallen, de 
belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het 
tarief, het tijdstip van ingang van de heffing, het tijdstip van beëindiging van de heffing en 
hetgeen overigens voor de heffing en de invordering van belang is. 

Ad 3. Tarievenbesluit parkeergarage Henri Dunant 
Voor het parkeren in de parkeergarage wordt een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten 
tussen de eigenaar/exploitant van de parkeergarage en de parkeerder. Vanwege het 
privaatrechtelijke karakter gelden de tarieven uit de Verordening op de heffing en invordering van 
parkeerbelastingen niet. Daarom moet de gemeenteraad voor de parkeergarage Henri Dunant een 
apart tarievenbesluit vaststellen. 

Uitwerking Collegeprogramma 2010-2014 
Citaat uit het collegeprogramma 2010-2014: 
De op dit terrein genomen raadsbesluiten worden gerespecteerd. Bij de verwachte invoering 
(september/oktober 2011) zijn de werkzaamheden in het kader van het combiplan nog niet 
afgerond. Hierdoor zal in het centrum van Nijverdal gedurende een periode van 2 - 3 jaar nog de 
nodige overlast bestaan voor onze burgers en de middenstand. Verder worden de bewoners van 
ons centrum met een nieuw parkeersysteem geconfronteerd. In dat kader leek het ons goed, ook 
gezien de vele ontvangen signalen, richting deze groep een vriendelijker tarief voor de 
bewonersvergunning te hanteren. In dit kader hebben wij de volgende afspraken gemaakt: 

1. bij invoering van betaald parkeren (volgens afspraak medio 2011) zal gedurende de periode 
van de werkzaamheden aan de combitunnel (ongeveer 3 jaar) het aanvangstijdstip worden 
gesteld op 10.00 uur in plaats van 9.00 uur; 

In de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011 is opgenomen dat 
parkeerbelasting is verschuldigd vanaf 10.00 uur. Deze verordening wordt, evenals het 
tarievenbesluit parkeergarage Henri Dunant, jaarlijks vastgesteld. 
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2. voor de bewonersvergunning zullen uitsluitend de kosten van de administratieve 
afhandeling in rekening worden gebracht voor de eerste auto die niet op eigen terrein 
geparkeerd kan worden; 

De kosten voor de administratieve afhandeling van de parkeervergunning ligt iets boven de 
€ 30,-. Om die reden wordt voorgesteld het tarief van de eerste bewonersvergunning niet te 
wijzigen. 

3. voor de "parkeervergunning" voor de doelgroepen gehandicapten en mantelzorgers zal het 
college van burgemeester en wethouders vóór de daadwerkelijke invoering van betaald 
parkeren met een voorstel komen voor het in rekening brengen van de kosten van de 
administratieve afhandeling; 

Op 10 mei 2011 heeft de Wmo-raad zich gebogen over de vraag of gehandicapten vrijgesteld 
zouden moeten worden van het betalen van parkeerbelasting, of niet. Zij stelt zich op het 
standpunt dat gehandicapten, net als andere parkeerders, parkeerbelasting moeten betalen. Wel 
is zij van mening dat de leges die voor het verlenen van de gehandicaptenparkeerkaart worden 
geheven te hoog zijn en bijgesteld moeten naar € 0,-. Wanneer de gemeente niet voornemens is 
de leges te verlagen kan adviseert zij de gehandicapten die op een gehandicaptenparkeerplaats 
parkeren vrij te stellen van het betalen van parkeerbelasting. 

Het beleid van de gemeente Hellendoorn is er op gericht dat de hoogte van de leges wordt 
bepaald door de mate van inspanning die moet worden verricht om het product te leveren. 
Wanneer er een € 0,- tarief gehanteerd zou worden wordt deze beleidslijn losgelaten. Hiermee 
wordt een ongewenst precedent geschapen. In het verleden gedane verzoeken tot het verlagen 
van leges zijn om dezelfde reden afgewezen. Voorgesteld wordt de leges niet te wijzigen. 

Mensen worden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gestimuleerd om te 
participeren aan de samenleving. Iedereen moet zichzelf kunnen redden, zelfstandig of met 
behulp van zijn/haar eigen netwerk. Iedereen moet op vier terreinen in staat zijn deel te nemen, 
namelijk: 

- een huishouden te voeren; 
-zich te verplaatsen in en om de woning; 
-zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; 
-medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 

Degenen die hun beperkingen niet zelf of in hun eigen netwerk kunnen oplossen, krijgen 
ondersteuning van de gemeente. Gemeenten bieden voorzieningen om de beperking op te heffen 
en mensen in staat te stellen zichzelf te redden en te participeren. Gemeenten hebben een 
compensatieplicht naar hun burgers. 

Aan deze compensatieplicht wordt mede invulling gegeven door het verstrekken van 
gehandicaptenparkeerkaarten en het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen. De leges voor 
de gehandicaptenparkeerkaart bedragen € 53,-. Met deze kaart kan de gehandicapte in alle 
landen van de EU parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Afhankelijk van de invaliditeit is 
de kaart geldig van zeer korte tijd (bv voor een beenbreuk) tot maximaal 5 jaar De kaart kan 
verlengd worden. De kosten voor verlenging bedragen € 17,80. 

Binnen het betaald parkeren gebied zijn op strategische plaatsen (= dicht bij veel bezochte 
locaties) gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd. De locatie en het aantal is bepaald in overleg 
met het gehandicaptenplatform. 

Omdat aan de Wmo-compensatiep/icht al invulling wordt gegeven door het verstrekken van 
gehandicaptenparkeerkaarten en de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen wordt voorgesteld 
de gehandicapte niet volledig vrij te stellen van het betalen van parkeerbelasting maar aan te 
sluiten op deze gehandicaptenvoorzieningen door de gehandicapte vrij te stellen van betalen 
wanneer hij op een gehandicaptenparkeerplaats parkeert. 
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Hierbij speelt mee dat verwacht wordt dat gratis parkeren voor gehandicapten-
parkeerkaarthouders en/of het gratis verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart leidt tot 
een enorme hoos aan GPK-aanvragen. Dit leidt weer tot hogere kosten in de indicatiestelling 
(inkoop medische adviezen en inzet Wmo-adviseurs). Dit is een financieel risico voor de 
gemeente. Met meer gehandicaptenparkeerkaarthouders houders zullen er meer aanvragen naar 
gehandicaptenparkeerplaatsen komen waardoor het aantal algemene parkeerplaatsen afneemt. 

4. de gemeente ondersteunt en faciliteert gedurende de bouwperiode van de combitunnel de 
door ondernemers en anderen in het centrum van Nijverdal te organiseren activiteiten in het 
kader van het promoten van het centrum; 

Met een vertegenwoordiging van het bestuur van Handelsbelangen worden op dit moment 
gesprekken gevoerd hoe dit concreet gemaakt kan worden. 

5. de financiële dekking wordt gevonden binnen de exploitatie van het betaald parkeren; de 
evaluatie van het betaald parkeren vindt plaats drie jaar na invoering. 

Binnen de exploitatie van betaald parkeren zullen de kosten voor bovengenoemde wijzigingen 
worden opgenomen. 

Wijzigingen ten opzichte van de Parkeernota 2008: 
De Parkeernota 2008 is in 2009 vastgesteld en geeft de visie van de gemeente Hellendoorn op 
het parkeren in het centrum van Nijverdal weer. Nadere uitwerking hiervan in de diverse 
verordeningen, regelingen en besluiten heeft tot een aantal wijzigingen geleid ten opzichte van de 
Parkeernota 2008. Wij stellen u voor om de volgende wijzigingen aan de gemeenteraad ter 
vaststelling voor te leggen: 

1. Reguleringsperiode 
In de Parkeernota 2008 is opgenomen dat betaald parkeren van kracht is op maandag tot en met 
zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op koopavond tot 21.00 uur. 

In het collegeprogramma is opgenomen: "bij invoering van betaald parkeren (volgens afspraak 
medio 2011) zal gedurende de periode van de werkzaamheden aan de combitunnel (ongeveer 3 
jaar) het aanvangstijdstip worden gesteld op 10.00 uur in plaats van 9.00 uur". 

Het college stelt jaarlijks vast welke vier feestdagen de winkels geopend mogen zijn (op grond 
van artikel 5, eerste lid van de verordening winkeltijden). Of de winkels die dagen inderdaad open 
gaan is echter niet aan de gemeente, maar wordt besloten door de winkeliers. In zijn 
algemeenheid geldt dat op grond van de Winkeltijdenwet winkels geopend mogen zijn van 06.00 
tot 22.00 uur Specifieke door de gemeente aangewezen koopavonden bestaan daardoor niet 
meer. Koopavonden bestaan nu bij gratie van afspraken tussen ondernemers (er zijn ook winkels 
die iedere dag tot bijv. 9 uur open zijn). In dat licht gezien worden er ook dus geen extra 
koopavonden aangewezen. Op grond van Winkeltijdenwet moeten winkels op goede vrijdag, 4 
mei en 24 december na 19.00 gesloten te zijn. Voor de oudejaarsdag bestaan er geen specifieke 
wettelijke regels. De openingstijden op oudejaarsdag zijn dus een zaak van de (gezamenlijke) 
ondernemers. Gelet op het voorgaande en de bestaande praktijk, is de term koopavond lastig te 
vertalen naar dagen. 

Op oude- en nieuwjaarsdag wordt er vuurwerk afgestoken. Dit vuurwerk kan grote schade 
aanrichten aan parkeerapparatuur. Om die reden wordt de parkeerapparatuur met een 
zogenaamde vuurwerkkap afgedekt. Betaling van parkeerbelasting is dan niet mogelijk. 

Advies: 
Parkeerbelasting is verschuldigd van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en 
op donderdag tot 21.00 uur. 
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In afwijking van het eerste lid is geen parkeerbelasting verschuldigd op nieuwjaarsdag, tweede 
paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, tweede kerstdag en oudejaarsdag. 

In afwijking van het eerste lid is op 4 mei en 24 december parkeerbelasting verschuldigd tot 
19.00 uur, voor zover voornoemde data vallen op een donderdag. Het bovenstaande is verwerkt 
in de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011 en in het 
tarievenbesluit parkeergarage Henri Dunant. 

2. Parkeerterrein Grotestraat Noord toevoegen 
Er zijn drie parkeerterreinen aangewezen waar geparkeerd mag worden met een 
werknemersvergunning. Dit zijn het Nijveldserf, de Markt en het Hendrik Wormserplein. Omdat de 
Markt op zaterdag niet als parkeerterrein beschikbaar is en het Hendrik Wormserplein deels zal 
worden opgeheven (uitvloeisel van de realisatie-overeenkomst met Ter Steege) is het wenselijk 
een extra parkeerterrein aan te wijzen waar parkeerders met een werknemersvergunning kunnen 
parkeren. 

Advies: 
Het parkeerterrein Grotestraat Noord aan te wijzen als parkeerterrein waar met een 
werknemersvergunning geparkeerd mag worden. 

3. Motoren, trikes en quads 
Een parkeerder die zijn voertuig wil parkeren en daarvoor parkeerbelasting moet betalen dient zijn 
parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de ruit te leggen. Bij verschillende voertuigen, zoals 
motoren, trikes en quads is dit een probleem. Niet alleen hebben zij geen voorruit, ook het 
aanbrengen van het parkeerbewijs is lastig. Daarnaast speelt het risico van wegwaaien en 
diefstal. 

Advies: 
In de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting motoren, trikes en quads 
vrijstellen van het betalen van parkeerbelasting. Ze mogen wel in de vakken parkeren, want 
anders kan er overlast op de stoep ontstaan doordat dan daar geparkeerd wordt. 

4. Trouwstoeten 
In de Parkeernota 2008 is opgenomen dat de trouwauto is vrijgesteld van het betalen van 
parkeerbelasting en dat er voor gasten 5 uitrijkaarten voor de parkeergarage beschikbaar gesteld 
zullen worden. 

Advies: 
Omdat het voltrekken van zowel het burgerlijk huwelijk als de kerkelijke inzegening niet meer 
locatie bepaald is wordt voorgesteld 5 dagkaarten beschikbaar te stellen. Deze zijn in het gehele 
betaald parkeren gebied bruikbaar. 

5. Amendement 22 juni 2009 
De raad heeft naar aanleiding van een door CDA, PvdA en Christen Unie ingediend amendement 
besloten dat de kosten voor de 1ste parkeervergunning voor hen die wel op eigen terrein kunnen 
parkeren maar dit niet willen vast te stellen op € 120,-. Gelijk aan het tarief van de 2de 

vergunning voor hen die niet op eigen terrein kunnen parkeren. Tevens heeft de raad besloten de 
kosten van de parkeervergunning voor hen die wel op eigen terrein kunnen parkeren maar dit niet 
willen en na 1 januari 2010 in het regulatiegebied gaan wonen of binnen het regulatiegebied 
verhuizen vast te stellen op € 240,-. 

Advies: 
Dit amendement kan niet worden uitgevoerd omdat het fiscaal-juridisch gezien niet toegestaan is 
om onderscheid te maken op verhuisdatum. Het oorspronkelijke raadsbesluit (€ 240,-j is daarom 
verwerkt in de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen. 
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Wijziging na behandeling in raadscommissie Grondgebied 15 juni 2011 
In de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2011 is opgenomen dat er 
op 4 mei en 24 december, als deze dagen op donderdag vallen, tot 19.00 parkeerbelasting wordt 
geheven. De raadscommissie heeft gevraagd dit tijdstip terug te brengen tot 18.00 uur waardoor 
aansluiting wordt gevonden met de " gewone * tijden. Deze wens is verwerkt. 

Communicatie: 
De voorliggende stukken via de geëigende wegen openbaar maken. 

Effecten meten: 
Parkeerbeleid is niet statisch, met parkeermaatregelen wordt gestuurd op een wisselende 
parkeersituatie. Het is daarom van belang de parkeersituatie in het centrum van Nijverdal te 
volgen. Zodoende kan de gemeente overzicht houden op het effect van ruimtelijke, economische 
en sociaal geografische ontwikkelingen op de parkeersituatie. Mocht de situatie daar aanleiding 
toe vormen dan kunnen maatregelen genomen worden om ongewenste effecten tegen te gaan. 
Hierover zult u als gemeenteraad een besluit moeten nemen of zult u over worden geïnformeerd 
indien het nemen van de maatregel een bevoegdheid van ons college is. 

Planning: 
Invoering van betaald parkeren op 1 oktober 2011. 

Concept Besluit: 
De volgende verordeningen en besluit worden vastgesteld: 

1. Parkeerverordening 2011 
2. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2011 
3. Tarievenbesluit parkeergarage Henri Dunant 2011 

Nijverdal, 17 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

de burgemeester. 

H.G.M Zwijnenberg, 

Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT01059 

Bijlagen: 
1. 
2. 

Parkeerverordening 2011 
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2011 (de bijbehorende 
tekening ligt voor u bij de stukken ter inzage) 
Tarievenbesluit parkeergarage Henri Dunant 2011 


