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Voorqesteld besluit

de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
(derde wijziging) vast te stellen.
Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het vaststellen van een wijziging van een vigerende verordening is een raadsbevoegdheid.
Wat is het doel?

Per 1 april 2020 worden de pollers in de binnenstad vervangen door een systeem met
camerahandhaving. Op dezelfde datum wordt onderscheid gemaakt naar ontheffingen met een

geldigheid van één jaar en een geldigheid van één dag. Met het vaststellen van het voorstel tot 3
wijziging van de Legesverordening 2020 wordt het mogelijk gemaakt om ontheffing voor het
autovrij gebied met een geldigheid van één kalenderdag uit te geven.

o

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Voor het tarief van de ontheffingen met een geldigheid van één jaar wordt voorgesteld aan te
sluiten bij het huidig vastgestelde tarief voor de ontheffingen, zijnde € 16,90 in 2020.

Voor het tarief van de ontheffingen met een geldigheid van één dag (of een gedeelte daarvan),
dient een nadere afweging te worden gemaakt. Daarbij is in overweging genomen:
• In de huidige situatie kunnen incidentele bezoekers bij de polier in voorkomende gevallen
(enkele voorbeelden zijn spoedleveranciers, gehandicapten, rouwauto's) toegang krijgen
tot het afgesloten gebied. In de praktijk wordt deze mogelijkheid maximaal 3 keer
geboden, waarna de bezoeker een ontheffing dient aan te schaffen. Een tarief dat in de
buurt van l/3e van het jaartarief ligt, sluit aan bij deze praktijk.
• Om het autovrije gebied daadwerkelijk verkeersluw te laten blijven, dient het tarief van
een dagontheffing zodanig te worden bepaald dat bezoekers er voor kiezen om te parkeren
op bijvoorbeeld een runshopplaats in plaats van dat ze met de auto het autovrije gebied in
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rijden om daar hun aankopen in te laden. Het eenheidstarief van de runshopplaatsen
bedraagt momenteel € 1,00.
» Uit een (beperkt) onderzoek bij andere gemeenten met een afgesloten gebied met
camerahandhaving blijken de volgende tarieven te worden gehanteerd:

Gemeente
Alkmaar
Amersfoort
Breda
Enschede

Tarief 2019 dagontheffing
€ 3,00
~~________

Delft

€ 0,00*

€ 23,10
£ 22,60______ ’
€ 10,30

Tarief 2019 jaarontheffing
E 12,50_______
£ 37,75
£ 53,85_________
£ 50,90 (eenmalig voor
bewoners van het gebied)
€ 89,05

* In Delft is momenteel een discussie gaande om toch een tarief voor de dagontheffing in te
stellen. In de huidige situatie worden grote aantallen dagontheffmgen aangevraagd, waardoor de
werking van het autoluwe gebied wordt tegengegaan.

Op basis van het bovenstaande wordt voorgesteld om voor het aanvragen van een dagontheffing
een tarief van € 5,00 aan te houden.
Aangezien alle ontheffingen in digitale vorm worden toegekend en de klant wijzigingen ten aanzien
van de ontheffing geheel zelfstandig kan uitvoeren, is het niet langer aan de orde om een
vergoeding te vragen voor het wijzigen van een kenteken of het verstrekken van een duplicaat
ontheffingsbewijs voor een ontheffing autoluw gebied.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Aangezien de gewijzigde toegangscontrole per 1 april in werking treedt en voordien het tarief voor
de dagontheffing gepubliceerd dient te zijn, is het noodzakelijk dat uw raad uiterlijk in de
vergadering van maart 2020 besluit.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

2477588 - Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2020, d.d. 12 november
2019
Hoe wordt dit betaald?

In de ramingen van de inkomstenbudgetten Begroting 2020 is rekening gehouden met de
voorstelde aanpassingen van de legestarieven.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Na vaststelling van de 3e wijziging van de Legesverordening 2020 in uw raad vindt de
bekendmaking plaats op de bij de gemeente gebruikelijke wijze in het elektronisch gemeenteblad.

In het kader van de vervanging van de pollers door een systeem met camerahandhaving is een
uitgebreide communicatie campagne opgezet. Binnen deze campagne wordt informatie verstrekt
over de wijze waarop een ontheffing aangevraagd kan worden.
Per 1 april treden de tarieven in werking.
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