DORDRECHT

BESLUIT

Nr . SO/ 1 0 8 3 1 4 4

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 30 september 2013 inzake tarieven betaald parkeren 2014;
gelet op artikel 160 van de Gem eentewet;
BESLUIT:
1.

Vrij te geven voor inspraak:
a. de 1e zakelijke onbeperkte parkeervergunning
- af te geven op kenteken;
- tot het geldende 2e zakelijke parkeervergunningtarief te verlagen
b.

de 2e zakelijke parkeervergunning
- af te geven op kenteken;
- de parkeertijden aan te passen naar maandag t/m zaterdag van
09: 00 uur -22 :00 uu r;
- tot het geldende l e zakelijke vergunningtarief te verhogen
663,00 per
jaar, prijspeil 2013);

2.

de privaatrechtelijke parkeertarieven 2014 vast te stellen;

3.

de raad voor te stellen:
T. de verordening tot de wijziging van de Verordening op de heffing en
invordering van parkeerbelastingen (tiende wijziging) vast te stellen;
I I . kennis te nemen van de vastgestelde Privaatrechtelijke parkeertarieven
2014;
TH. kennis te nemen van de vrijgave voor inspraak:
a. de 1e zakelijke onbeperkte parkeervergunning
- af te geven op kenteken;
- tot het geldende 2e zakelijke parkeervergunningtarief te verlagen
b.

de 2 zakelijke parkeervergunning
- af te geven op kenteken;
- de parkeertijden aan te passen naar maandag t/m zaterdag van
09:0 0 u ur- 22:0 0 u ur;
- tot het geldende l e
per jaar, prijspeil 2013).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2013.
Het college vahlBurgemeester en W ethouders
de loco -secreb ns
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Ta ri even pa rkeerg a ra g es , pa rkeerterrei nen en
f i ets ens ta l l i ng en (pri va a trechtel i jke pa rkeerta ri even)
Tarieven per 1januari 2014

A.

Betaald parkeren
(tarieven inclusief BTW)

Al. Par keer gar age Spuihaven
tarief

ma t/m za 03-18 uur;
koopavond 03 - 2 1 uur;
koopzondag en evenementen
12-17 uur
ma t/m za 18-03 uur;
21-03 uur; zondag
koopavond
hele dag (m.u.v. koopzondag

per uur

per keer

en evenementen)
uitrijkaart
maxim aal etm aaltarief
verloren kaart

per keer
per dag

1per keer

A2. Par keergar age Veem ar kt
tarief

per uur

per keer

ma t/m za 03-18 uur;
koopavond 03 - 2 1 uur;
koopzondag en evenementen
12-17 uur
ma t/m za 18-03 uur;
21-03 uur; zondag
koopavond
hele dag (m.u.v. koopzondag
en evenementen)

uitrijkaart
maxim aal etm aaltarief
verloren kaart

per keer
per dag
per keer

A3. Parkeer garage Riedijkshaven
tarief

per uur

per keer
uitrijkaart
maxim aal etm aaltarief
verloren kaart

ma t/m za 03-18 uur;
koopavond 0 3 - 2 1 uur;
koopzondag en evenementen
12-17 uur
ma t/m za 18-03 uur;
koopavond 21-03 uur; zondag
hele dag (m.u.v. koopzondag
en evenementen)

per keer
per dag

1per keer

A4. Par keer gar age Achterom
tarief
uitrijkaart
maxim aal etm aaltarief
verloren kaart

C 2,10

per
per
per
per

uur
keer
dag
keer

ma t/m zo 00-24 uur

A5. Parkeer garage Sport boulevar d en Par keert er rein Gezondheidspark
tarief
tarief

per uur
per keer

uitrijkaart
maxim aal etm aaltarief
verloren kaart

per keer
per dag
per keer

Pa g in a 1 / 2

ma t/m vrij 03-18 uur
gehele
Ma t/mzaterdag
vr 18-03 en
uur;
zondag

Ta ri even pa rkeerg a ra g e s , pa rkeerterrei nen en
f i ets ens ta l l i n g en (pri va a tr echtel i jke pa r keerta ri even)
Tarieven per 1 januari 2014

S.

Par ke era b o n n eme n t en
(tarieven exclusief BTW)

Bi. Parkeergarage Spuihaven, Parkeergarage _Veemarkt, _Parkeergarage _Riedijkshaven
Bij betaling
per jaar

7

Bij betaling
per kwartaal

Bij betaling
per maand

werkdagabonnem ent
dag en nacht abonnement
nacht en weekend abonnem ent

n.v.t.

ma t/m vr
Q24 uur
ma t/m zo
00-24 uur
ma-vr 17-09
uur; za+zo
hele dag

82. Par keergar age Acht er om
Bij betaling
per jaar

Bij betaling
per kwartaal

werkdagabonnem ent

1

Bij betaling
per m aand

dag en nacht abonnem ent
nacht en weekend abonnem ent

1

mat/m vr
00-24 uur
ma t/m ZO
00-24 uur
ma-vr 17-09
uur; za+zo
hele dag

83. Parkeergar age Spor tboulevard en Parkeert er rein G ezondheidspark
Bij betaling
per jaar

Bij betaling
per kwartaal

Bij betaling
per maand

werkdagabonnem ent

ma t/m vr
00-24 uur
ma
t/muur
zo
00-24

werkdag en weekend abonnem ent

84. Parkeerterr ein Bamenda w eg
Per maand
abonnem ent 8-m eter plaatsen
abonnem ent 11-m eter plaatsen

C.

ma t/m zo 00-24 uur
ma t/m zo 00-24 uur

Fietsenstall ing en

Cl. Fietsenstalling Acht erom, Fietsenst alling Kolfstraat
dagtarief
ernachtingstarief

Pa gi na 2 12

per dag of gedeelte daarvan, gedurende de
openingstijden
per nacht, of gedeelte daarvan, buiten de
openingstijden

