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parkeertarieven 2010

Samenvatting
In 2008 heeft uw raad besloten dat de parkeertarieven jaarlijks met de inflatie
aangepast worden. De inflatie bedraagt momenteel 0,4%. We stellen u daarom
voor de tarieven voor het betaald parkeren in 2010 ongewijzigd te laten en de
tarieven voor parkeervergunningen in 2010 met circa 0,4% te laten stijgen.
Hiertoe dient uw raad de Verordening tot derde wijziging van de Verordening
parkeerbelastingen Dordrecht vast te stellen.
1 . Wat is de aanleiding?
In november 2008 heeft uw raad de spelregels rondom de egalisatiereserve
parkeervoorziening vastgesteld. Daarbij is tevens vastgesteld dat de
parkeertarieven jaarlijks met de CPI-index over de maand september verhoogd
kunnen worden. Recent is bekend gemaakt dat de CPI-index over de maand
september 2009 0,4% bedraagt.
2. Wat willen we bereiken?
Met de spelregels rondom de egalisatiereserve parkeervoorziening is in november
2008 een financieel toekomstperspectief voor de ontwikkeling van deze reserve
gepresenteerd. Om dit toekomstperspectief te kunnen realiseren, moeten de
parkeertarieven jaarlijks worden gecorrigeerd voor de prijsinflatie. Daarbij geldt
dat de tarieven voor het betaald parkeren worden afgerond op € 0,10.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De parkeertarieven van 2009 zijn met 0,4% verhoogd en vervolgens afgerond op
praktisch bruikbare bedragen. Hieruit blijkt dat de tarieven voor het betaald
parkeren in 2010 ongewijzigd blijven. De tarieven voor parkeervergunningen
stijgen met circa 0,4% ten opzichte van 2009. In het ontwerp raadsbesluit is het
overzicht van de voorgestelde parkeertarieven 2010 opgenomen.
De tarieven voor het parkeren in parkeergarages zijn door ons college vastgesteld
in het Besluit privaatrechtelijke parkeertarieven 2010. Dit besluit is ter
kennisname bij dit voorstel gevoegd.
a. Inspraak en communicatie
Na vaststelling van de Verordening tot derde wijziging van de Verordening
parkeerbelastingen Dordrecht worden alle vergunninghouders door middel van
een brief geïnformeerd over de gewijzigde vergunningtarieven. Wanneer een
vergunninghouders zich niet kan vinden in het gewijzigde tarief, kan de
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parkeervergunning tot één maand na ingangsdatum van het gewijzigde tarief
kosteloos worden ingeleverd.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de verordening
op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt via de Stem van Dördt. De volledige
tekst van de verordening is voor iedereen te raadplegen via de gemeentelijke
website.
4. Wat mag het kosten?
De tarieven voor de parkeervergunningen dekken slechts een gedeelte van de
kosten die gepaard gaan met het in stand houden van het
parkeervergunningenstelsel. De tariefsverhoging leidt tot een geschatte
meeropbrengst van circa € 5.000,—. Deze meeropbrengst dient ter (gedeeltelijke)
compensatie van de inflatoire stijging van de kosten die met de uitgifte van
parkeervergunningen gepaard gaan.
5. Fatale beslisdatum
14 december 2009.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
1. ontwerp raadsbesluit;
2. Privaatrechtelijke parkeertarieven 2010.
7. Voorstel
Wij stellen u voor:
1. de parkeertarieven voor 2010 vast te stellen;
2. de Verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen
Dordrecht vast te stellen;
3. kennis te nemen van de vastgestelde Privaatrechtelijke parkeertarieven 2010.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris,*
de burgemeester

RJ.G. Bandell

- ontwerp besluit
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Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van
8 december 2009, Nr. SO/2009/242654;
.overwegende dat het noodzakelijk Is In verband met het aanpassen van de
tarieven de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht te wijzigen;
gelet op de artikelen 216 en 225 van de Gemeentewet;
besluit

vast te stellen de volgende
Verordening tot derde wijziging van de
Verordening parkeerbelastingen Dordrecht

Artikel 1
De in artikel 4 bedoelde tarieventabel en gebiedsaanduiding worden vervangen
door de aan deze verordening gehechte bijlagen, welke deel uitmaken van de
verordening.
Artikel 2
Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2010.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2010.
3. Deze Verordening kan worden aangehaald als "Derde wijziging Verordening
parkeerbelastingen Dordrecht".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 januari 2010.
De griffier,

De voorzitter,

^^K^JMISI^
M. van Hall

RJ.G. Bandell

Tarieventabel inclusief gebiedsaanduiding tariefszones
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Tariefszone 4 (Gezondheidspark): € 1,20/u ma - zo 09.00u - 22.00u
Overkampweg
Ka rel Lotsyweg
Amnesty Internationalweg
Oudendijk

TARIEVENTABEL
behorende bij de "Verordening parkeerbelasting Dordrecht"
Aa

Tarief van belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid

Al.

Het uurtarief voor parkeren op parkeerapparatuurplaatsen bedraagt:
in tariefzone 1
in tariefzone 2
in tariefzone 3
in tariefzone 4 (Gezondheidspark)

€
€
€
€

A2.

Het uurtarief voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart is gelijk aan het
tarief van tariefzone 3 en bedraagt daarmee in zowel tariefzone 1, 2, 3 als 4
(Gezondheidspark):

€ 1,20

A3.

Het dagkaarttarief voor het parkeren op vergunninghoudersplaatsen bedraagt:
in tariefzone 1

2,20
1,40
1,20
1,20

€ 20,00

De gebiedsaanduiding voor tariefzone 1, 2, 3 en 4 is opgenomen in de bijlage
"Gebiedsaanduiding Tariefzones"
fi&

Tarief van belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid

BI.

Het tarief voor een bewonersvergunning bedraagt per halfjaar:
wanneer dit de eerste bewonersvergunning van de zelfstandige woonruimte is:
wanneer dit de tweede bewonersvergunning van de zelfstandige woonruimte is:
wanneer de bewoner van de zelfstandige woonruimte over parkeergelegenheid op
eigen terrein kan beschikken:

B2.

Het tarief voor een zakelijke vergunning bedraagt per halfjaar:
voor een onbeperkte zakelijke vergunning
voor een beperkte zakelijke vergunning, wanneer dit de eerste vergunning van het
bedrijf is:
voor een beperkte zakelijke vergunning, wanneer dit de tweede vergunning van het
bedrijf is:
voor een beperkte zakelijke vergunning, wanneer het bedrijf over
parkeergelegenheid op eigen terrein kan beschikken:

€ 68,40
€ 93,30
€ 68,40
€ 310,80
€ 155,40
€ 186,60
€ 155,40

B3.

Het tarief voor een autodatevergunning bedraagt per halfjaar per autodatestandplaats:

€ 310,80

B4.

Het tarief voor een dienstenvergunning bedraagt per halfjaar:

€ 310,80

B5.

Het tarief voor bezoekersvergunningen bedraagt:
per set van 10 vergunningen:
Per set van 15 vergunningen:

£t

Kosten nieuwe vergunning

Cl.

De kosten voor het op enig moment in het belastingjaar overschrijven van een
vergunning op een ander kenteken bedragen:
C2. De kosten voor het op enig moment in het belastingjaar verstrekken van een
duplicaat vergunning ten gevolge van verlies of diefstal bedragen:
P.

Kosten naheffingsaanslag, wielklem en wegsiepen

Dl.

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2,
eerste lid, bedragen:

€ 10,40
€ 15,60

€ 7,50
€ 25,00

€ 51,00

D2.

De kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem bedragen:

€ 110,00

D3.

De kosten voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

€ 220,00

D4.

De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen per etmaal of gedeelte
daarvan:
D5. Indien de wegsleepactie is gestart en het wegsleepbedrijf is opgeroepen, maar het
voertuig is verplaatst voordat tot de overbrenging is overgegaan, bedragen de
kosten:

€ 21,00
€ 110,00

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2 0 1 0
De privaatrechtelijke parkeertarieven bedragen per 1 maart 2010:
A.

Betaald parkeren
(tarieven inclusief BTW)

Parkeergarage Spuihaven, Parkeergarage Veemarkt, Parkeergarage
Riedijkshaven
ma t/m za 03-18 uur;
koopavond 03-21 uur;
tarief
€
1,00 per uur
koopzondag 12-17 uur
ma t/m za 18-03 uur;
koopavond 21-03 uur;
€
1,00 per keer zondag hele dag (m.u.v.
koopzondag)
uitrijkaart
€
8,00 per keer
€
10,00 per dag
maximaal etmaaltarief
verloren kaart
€
15,00 per keer

A1

*lm

A2.

A3.

Parkeergarage
Achterom
tarief
uitrijkaart
maximaal etmaaltarief
verloren kaart

€
€
€
€

Pa r keera bon nemen ten
(tarieven exciusief BTW)

BI.

Parkeergarage

B2.

Parkeergarage

uur
keer
dag
keer

ma t/m zo 00-24 uur

|

|

Spuihaven, Parkeergarage Veemarkt, Parkeert,mrage Riedijkshaven
Per kwartaal Per maand
Per jaar
€
83,00 ma t/m vr 00-24 uur
werkdagabonnement
€ 829,00 € 221,00
€
99,00 ma t/m zo 00-24 uur
dag en nacht abonnement € 995,00 € 265,00
nacht en weekend
ma-vr 17-09 uur;
66,00
n.v.t
€ 249,00 €
za+zo hele dag
abonnement
Achterom

werkdagabonnement
dag en nacht abonnement
'

per
per
per
per

Parkeergarage Gezondheidspark, Parkeerterreinen Amnesty
Internationalweg
en P3-Gezondheidspark
ma t/m zo 00-24 uur
tarief
€
1,00 per uur
uitrijkaart
€
8,00 per keer
€
maximaal etmaaltarief
10,00 per dag
verloren kaart
€
15,00 per keer

B,

B3

2,00
15,00
20,00
30,00

Per kwartaal Per maand
Per jaar
€ 166,00
€ 1.658,00 € 442,00
€ 198,00
€ 1.990,00 € 530,00

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

Parkeergarage Gezondheidspark, Parkeerterreinen Amnesty Internationalweg
en
P3-Gezondheidspark
Per kwartaal Per maand
Per jaar
ma t/m vr 00-24 uur
€ 829,00 n.v.t.
n.v.t.
werkdagabonnement
werkdag en weekend
ma t/m zo 00-24 uur
n.v.t.
€ 995,00 n.v.t.
abonnement
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A l g e m e n e stallingsvoorwaarden voor h e t g e b r u i k v a n de
g e m e e n t e l i j k e p a r k e e r g a r a g e s in Dordrecht

Gemeentebestuur
spuibouievard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente
DORDRECHT;
BESLUIT

vast te stellen de navolgende
Algemene stallingsvoorwaarden voor
het gebruik van de gemeentelijke
parkeergarages in Dordrecht
Toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de
navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst
gesloten tussen de eigenaar van de parkeergarage en de parkeerder.

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

Artikel 1
Definities
a. Gemeente: de gemeente Dordrecht, het bureau Stedenbouw en Verkeer van
de afdeling Inrichting Stadsdelen van de gemeente Dordrecht.
b. Parkeergarage: een door slagbomen afgesloten ruimte die door middel van een
parkeerovereenkomst gebruikt kan worden voor het parkeren van
motorvoertuigen.
c. Eigenaar: de eigenaar en/of beheerder en/of exploitant van de parkeergarage
en/of hun/zijn vertegenwoordigers.
d. Parkeerder: de eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een
motorvoertuig, die dat motorvoertuig in de parkeergarage wil brengen of heeft
gebracht.
e. Parkeerbewijs: een parkeerkaart, uitrijkaart, kortingskaart, seizoenskaart,
firmarekeningkaart of abonnement.
f. Abonnement of Stallingsovereenkomst: Een parkeerovereenkomst die voor de
duur van tenminste 3 maanden wordt afgesloten tussen gemeente en
parkeerder en na deze periode stilzwijgend wordt verlengd, tenzij voorafgaand
aan het sluiten van de parkeerovereenkomst anders is overeengekomen.
g. Abonnementhouder: de eigenaar/gebruiker van een motorvoertuig, dat in of op
de parkeergarage is gebracht waarvoor een abonnement of
stallingsovereenkomst is afgesloten.
h. Parkeergeld: het bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik
van de parkeergarage,
i. Parkeerovereenkomst: overeenkomst die tot stand is gekomen nadat een
parkeerbewijs wordt gebruikt voor het parkeren van een motorvoertuig in de
parkeergarage,
j . Motorvoertuig: motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet

1994.
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A l g e m e n e stallingsvoorwaarden voor het gebruik v a n de
g e m e e n t e l i j k e parkeergarages in Dordrecht

k.

Parkeerapparatuur: apparatuur tot uitgifte van het parkeerbewijs, waarna
vervolgens toegang tot de parkeergarage mogelijk gemaakt wordt.

Artikel 2
Overeenkomst
1. Een parkeerovereenkomst is stilzwijgend tot stand gekomen wanneer de
parkeerder het motorvoertuig in de parkeergarage of daarbij behorende terrein
heeft gebracht.
2. Het aangaan van een parkeerovereenkomst zonder gebruik te maken van de
daarvoor beschikbaar gestelde middelen en apparatuur is verboden.
3. Wanneer geen gebruik gemaakt is van de daarvoor beschikbare middelen of
apparatuur, zal het op dat moment voor het parkeren geldende tarief in
rekening gebracht worden.
4. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de
parkeergarage, zal bepalend zijn het feit dat de parkeerder zich met het
motorvoertuig op het tot de parkeergarage behorende terrein bevindt.
5. De geldigheidsduur van een parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand
van het door het garagesysteem geregistreerde tijdstip van in- en uitrijden of
door een van tevoren tussen parkeerder en gemeente overeengekomen
geldigheidsduur.
Artikel 3
Aansprakelijkheid
1. De tussen partijen tot stand gekomen parkeerovereenkomst omvat geen
bewaking.
2. De gemeente aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of
het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder of andere inzittenden
van het motorvoertuig.
3. De gemeente aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan
ook aan de eigendommen van de parkeerder of andere inzittenden van het
motorvoertuig, alsmede terzake lichamelijk letsel en/of enige andere schade,
direct of indirect veroorzaakt door often gevolge van het gebruik van de
parkeergarage, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege grove
nalatigheid van de gemeente en/of het personeel van de parkeergarage en
deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene
voorwaarden wordt uitgesloten.

HOOFDSTUK 2

PARKEREN

Artikel 4
Toegang met parkeerbewijs
Een geldig parkeerbewijs geeft, mits er voldoende plaats beschikbaar is, recht op
toegang tot de parkeergarage en het parkeren van één motorvoertuig.
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A l g e m e n e s t a l l i n g s v o o r w a a r d e n voor h e t gebruik v a n de
g e m e e n t e l i j k e p a r k e e r g a r a g e s in Dordrecht

Artikel 5
Maximum maat en gewicht motorvoertuigen
Tot de parkeergarage worden uitsluitend personenauto's en bedrijfsauto's
toegelaten met een lengte van maximaal 5 meter, een breedte van maximaal 1,80
meter en een gewicht van minder dan 3.500 kilogram; de hoogte van deze
motorvoertuigen mag niet hoger zijn dan de bij de ingang van de parkeergarage
aangegeven hoogte.

Artikel 6
Aanhangwagens, caravans, e.d.
Het is verboden met aanhangwagens, van welke aard dan ook, hieronder mede
begrepen caravans, de parkeergarage binnen te rijden.
Artikel 7
Werkwijze parkeren
Een parkeerder die zijn motorvoertuig in de parkeergarage wil parkeren, dient
gebruik te maken van de parkeerapparatuur.
1. Een motorvoertuig dient tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en
de lichten dienen te zijn gedoofd.
2. Waardevolle spullen dienen niet in het geparkeerde motorvoertuig
achtergelaten te worden.
3. De parkeerder dient er zorg voor te dragen dat geen hinder of overlast wordt
veroorzaakt voor de gebruikers van de in de omgeving gelegen panden c.q.
medegebruikers van de garage.

Artikel 8
In de vakken parkeren
1. Motorvoertuigen mogen uitsluitend worden geparkeerd in de daarvoor
bestemde vakken en volgens de door de eigenaar gegeven aanwijzingen.
2. De in- en uitritten en rijstroken dienen te allen tijde open en berijdbaar te
worden gehouden.
3. Borden in de parkeergarage gelden als door de eigenaar gegeven
aanwijzingen.
4. Motorvoertuigen die in strijd met de genoemde voorschriften zijn geparkeerd,
kan de eigenaar te allen tijde voor rekening en risico van de parkeerder
verplaatsen en zo nodig buiten de parkeergarage brengen.
5. Alle met het verplaatsen verband houdende kosten worden öp de parkeerder
verhaald.
6. Gebruik van in de parkeergarage aangegeven parkeervakken voor
mindervaliden mogen alleen gebruikt worden in combinatie met de Europese
invaliden parkeerkaart (zie art. 25).
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A l g e m e n e stallingsvoorwaarden voor h e t gebruik v a n de
g e m e e n t e l i j k e p a r k e e r g a r a g e s in Dordrecht

Artikel 9
Opslag
Opslag, van welke aard dan ook, in de parkeergarage is niet toegestaan.
Artikel 10
Gevaarlijke stoffen
Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of
schadelijke stoffen in de parkeergarage te brengen dan wel binnen te hebben,
motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het
motorvoertuig uitgezonderd.
Artikel 1 1
Toegang weigeren
1. De eigenaar is gerechtigd aan enig motorvoertuig de toegang tot de
parkeergarage te weigeren, indien de gemeente dit wenselijk acht.
2. Een weigering zal zich met name voordoen indien de eigenaar weet of
vermoedt dat een motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen
vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor
bestemde normale brandstofreservoir van het motorvoertuig, alsmede in geval
de eigenaar van oordeel is dat het motorvoertuig gelet op de omvang en/of
zwaarte, dan wel door zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving
schade in de meest ruime zin kan toebrengen.

Artikel 12
Rij- en looprichting
1. Eenieder die zich in de parkeergarage bevindt, dient zich aan de borden en
aangegeven rij- en looprichting te houden. Aan de door de eigenaar gegeven
aanwijzingen en opdrachten wordt door eenieder die zich in de parkeergarage
bevindt onmiddellijk en stipt gehoor gegeven.
2. Het niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van de aanwijzingen en opdrachten
kan leiden tot verwijdering uit de parkeergarage, onverminderd de verplichting
van de weigerachtige tot vergoeding van de door parkeerder veroorzaakte
schade.
Artikel 13
Parkeergeld
1. Voor het gebruik van de parkeergarage is de parkeerder parkeergeld
verschuldigd.
2. Het parkeergeld wordt berekend volgens de door de gemeente vastgestelde
tarieven.
3. De tarieven staan vermeld in de parkeergarage en/of bij de ingang van de
parkeergarage.
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A l g e m e n e stallïngsvoorwaarden voor h e t g e b r u i k v a n de
g e m e e n t e l i j k e p a r k e e r g a r a g e s in Dordrecht

Artikel 14
Betaling parkeergeld
1. Om met het motorvoertuig de parkeergarage te kunnen verlaten, dient de
parkeerder eerst het verschuldigde parkeergeld te voldoen.
2. Het voldoen van het verschuldigde parkeergeld kan bij de daarvoor bestemde
betaalautomaten, door het gebruik maken van een door het garagesysteem
geaccepteerde credit-card of chipknip bij het in- en uitrijden of een door de
gemeente ter beschikking gestelde abonnements- of uitrijkaart.

Artikel 15
Zonder betalen de parkeergarage verlaten
1. Het is verboden de parkeergarage met een motorvoertuig te verlaten zonder
dat voor het gebruik van de parkeergarage betaald is of zonder toestemming
van de eigenaar.
2. Nadat de parkeergarage met een motorvoertuig verlaten is zonder dat voor het
parkeren betaald is, respectievelijk zonder toestemming van de eigenaar, zal
de eigenaar schriftelijk het bedrag van het dan daarvoor geldende tarief
vorderen van de kentekenhouder.
3. Indien aan de eerste vordering niet wordt voldaan, volgt na twee weken een
tweede vordering, waarin tevens wordt medegedeeld dat het betreffende
motorvoertuig de toegang tot de parkeergarage wordt ontzegd en dat, indien
het betreffende motorvoertuig in de parkeergarage wordt aangetroffen, zonder
dat voorafgaande ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst vereist is,
uitvoering gegeven aan artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 16
Uitrïjtijd
1. Na betaling bij een betaalautomaat geeft het parkeerbewijs de parkeerder
gedurende een periode van 15 minuten, te rekenen vanaf het moment van
betaling, het recht en de gelegenheid het motorvoertuig buiten de
parkeergarage te brengen.
2. Indien de genoemde periode verstrijkt zonder dat de parkeerder het
motorvoertuig buiten de parkeergarage heeft gebracht, vangt een nieuwe
parkeertermijn aan waarvoor opnieuw parkeergeld verschuldigd is.
3. Na betaling van de nieuwe termijn wordt de procedure als beschreven in
artikel 16, lid 1 herhaald.
Artikel 17
Verloren kaart
1. Bij verlies of ontbreken van het parkeerbewijs mag een motorvoertuig alleen
dan buiten de parkeergarage worden gebracht nadat de parkeerder de op dat
moment daarvoor geldende vergoeding heeft betaald, voor elke dag en een
gedeelte daarvan dat het motorvoertuig, naar het oordeel van de eigenaar, in
de parkeergarage aanwezig is geweest.
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2.

De aanschaf van een verloren kaart, teneinde de parkeergarage te kunnen
verlaten, kan alleen plaatsvinden na contact met en tussenkomst van de
eigenaar.
3. Een door het garagesysteem uitgegeven kwitantie geldt niet als parkeerbewijs.

Artikel 18
Openingstijden
1. De parkeergarage is geopend gedurende de openingstijden die bij de ingang
van de parkeergarage op een voor ieder duidelijk zichtbare wijze bekend
worden gemaakt.
2. Het in- en uitrijden en parkeren van motorvoertuigen in de garage kan
uitsluitend geschieden tijdens de aangegeven openingstijden of op nader
overeengekomen tijden.
3. De gemeente is gerechtigd van deze openingstijden af te wijken of deze te
wijzigen.
4. Behalve in geval van overmacht zal een wijziging in de openingstijden tijdig
bekend gemaakt worden.
Artikel 19
Maxima ie parkeerduur vuiie auto's en wrakken
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente mag een
motorvoertuig niet langer dan 28 dagen ononderbroken in de parkeergarage
geparkeerd zijn, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. Na het verlopen van de genoemde termijn is de parkeerder naast het
parkeergeld van 28 dagen parkeren, een vergoeding verschuldigd van € 50,—
per dag, voor elke dag of gedeelte daarvan na afloop van de genoemde
maximale termijn dat het motorvoertuig van parkeerder in de parkeergarage
aanwezig is, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling en/of rechtelijke
tussenkomst vereist is_en onverminderd het recht van de gemeente om
daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te
vorderen.

Artikel 20
Recht van retentie vuiie auto's en wrakken
1. Ter zekerstelling en borg voor het verschuldigde parkeergeld, verordeningen,
kosten, schaden en interesten, hetzij op grond van de parkeerovereenkomst,
hetzij uit andere hoofde, kan de gemeente het hiermee verband houdende
motorvoertuig terughouden. Dit heeft betrekking op vuile auto's c.q. wrakken.
2. Ten behoeve van de terughouding kan de gemeente het motorvoertuig
overbrengen naar een afgesloten ruimte in of buiten de parkeergarage of
anderszins maatregelen nemen waardoor het motorvoertuig niet zonder
tussenkomst van de gemeente de parkeergarage kan verlaten.
3. De kosten van terughouding en de daarmee samenhangende maatregelen zijn
voor rekening van de kentekenhouder.

Pagina 6/14
Gedrukt op F5C Mixed Sources papier

DORDRECHT

tP

A l g e m e n e stallingsvoorwaarden voor h e t gebruik v a n d e
g e m e e n t e l i j k e p a r k e e r g a r a g e s in Dordrecht

4.

De gemeente stelt de kentekenhouder schriftelijk op de hoogte van de
terughouding.
5. Ingeval het adres van de kentekenhouder van het motorvoertuig ondanks
redelijke inspanning niet valt te achterhalen, kan worden volstaan met het
duidelijk zichtbaar aanbrengen van het schrijven onder de ruitenwisser van het
motorvoertuig.
6. Wanneer de kentekenhouder binnen 4 weken na aanschrijving het
motorvoertuig niet heeft opgehaald of indien de kosten van bewaring de te
vorderen kosten overstijgen, is de gemeente gerechtigd het motorvoertuig te
verkopen o f t e vernietigen.
7. De waarde van het motorvoertuig zal door een beëdigd taxateur worden
vastgesteld en in mindering worden gebracht op de vordering.
Artikel 2 1
Niet toegestane activiteiten
1. Het zich ophouden in de parkeergarage, behalve voor het onmiddellijk in- en
uitrijden en het opbergen van goederen in het motorvoertuig, is niet
toegestaan.
2. Het is, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar, verboden om de
parkeergarage voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van
motorvoertuigen.
3. Het is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar,
verboden in of op de parkeergarage goederen of diensten aan te bieden, uit te
delen, of deze te verkopen of te verhuren.
4. Bij overtreding van het hiervoorgenoemde, zullen alle hieruit voortvloeiende
kosten op de wettelijk aansprakelijke partij worden verhaald.
5. Het is verboden om in de parkeergarage te roken of open vuur te maken.
6. Het is verboden in of op de parkeergarage reparaties aan het motorvoertuig of
andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe
uitdrukkelijk toestemming door of namens de gemeente is verleend.
7. Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of
schadelijke stoffen in de parkeergarage binnen te brengen, dan wel binnen te
hebben, motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir
van het motorvoertuig uitgezonderd.

Artikel 22
Motor af
De motor van een motorvoertuig mag slechts in werking zijn voor zover dat
noodzakelijk is voor het onmiddellijk in- en uitrijden van de parkeergarage of het
onmiddellijk parkeren van het motorvoertuig.
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Artikel 23
Afval achterlaten
1. Met uitzondering van het klein-afval, dat in de daarvoor bestemde bakken
dient te worden gedeponeerd, is het verboden afval in de parkeergarage achter
te laten.
2. Bij overtreding van dit verbod, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten op de
vervuiler worden verhaald.
Artikel 24
Reclame maken
Het is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, niet
toegestaan in, op of aan de parkeergarage reclame te maken, anders dan uitingen
die vast aan of op het motorvoertuig zijn aangebracht.
Artikel 25
Wegenverkeerswet 1994 en RW 1990 van toepassing
1. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 en de daarbij behorende bijlage, alsmede de krachtens
deze wet en dit reglement gestelde nadere regels zijn van toepassing in de
parkeergarage.
2. Bij niet-nakoming van de bepalingen van de hiervoor bedoelde regelgeving, is
de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
Artikel 26
Maximum toegestane snelheid
1. De maximumsnelheid in de parkeergarage is 5 kilometer per uur.
2. Voetgangers hebben in de parkeergarage overal en te allen tijde voorrang op
motorvoertuigen.
Artikel 27
Aansprakelijkheid bij schade
1. De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het
gebruik van de parkeergarage door parkeerder wordt veroorzaakt.
2. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeergarage of de daarbij
behorende apparatuur dient te plaatse te worden vergoed tenzij, naar het
oordeel van de eigenaar, de parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de
schade op hem kan worden verhaald.
3. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens de
eigenaar opgestelde expertise beslissend zijn.
4. De kosten voor deze expertise zijn voor rekening van de parkeerder.
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Artikel 28
Toerekenbare
tekortkoming
1. Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke
is opgelegd ingevolgde de wet, gemeentelijke verordeningen en gebruiken
en/of de met parkeerder gesloten parkeerovereenkomst inclusief de daarop
van toepassing zijnde algemene voorwaarden, is de parkeerder gehouden aan
de eigenaar alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als
gevolg van bovengenoemde nalatigheid.
2. Indien de eigenaar genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander
exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke
procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht al de daarvoor
gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan de gemeente te vergoeden,
tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.
HOOFDSTUK 3

ABONNEMENTEN

Artikel 29
Algemene voorwaarden van toepassing
Voor zover in dit hoofdstuk hiervan niet wordt afgeweken, zijn alle overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op
parkeren in de parkeergarage op grond van een stallingsovereenkomst of
abonnement.

Artikel 30
Voorwaarden, opzegging
1. Een stallingsovereenkomst of abonnement wordt afgesloten voor de duur van
tenminste 3 maanden.
2. Na het verstrijken van deze periode wordt de stallingsovereenkomst
stilzwijgend verlengd.
3. De stallingsovereenkomst kan door beide partijen, doch alleen schriftelijk, op
elk moment worden opgezegd.
4. Na de datum van opzegging zal de gemeente het gebruik van de
abonnementskaart blokkeren.
5. Schriftelijke opzegging van de zijde van de gemeente vindt plaats indien de
abonnee nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting of voorschrift uit
deze voorwaarden.
6. Tariefsverhogingen worden ten minste 1 maand voorafgaand aan de datum
van ingang van de tariefsverhoging kenbaar gemaakt.
7. Indien een abonnementhouder niet wenst in te stemmen met een
tariefsverhoging, dan kan betrokkene de overeenkomst schriftelijk beëindigen
met ingang van de maand waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat.
8. Het abonnement is persoons- en kentekengebonden en niet overdraagbaar.
9. De parkeergarage mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van het
motorvoertuig met het kenteken dat in de stallingsovereenkomst is vermeld.
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10. Indien de abonnementhouder het abonnement wil gebruiken voor een ander
motorvoertuig dan het motorvoertuig zoals vermeld in de stallingsovereenkomst, dient de abonnementhouder hiertoe toestemming te
vragen aan de eigenaar. Eerst indien de eigenaar de abonnementhouder
schriftelijk toestemming heeft verleend, is de abonnementhouder gerechtigd
met het andere motorvoertuig in de parkeergarage te parkeren.
11. Indien een abonnementhouder de stallingsovereenkomst wenst te wijzigen als
gevolg van de aanschaf van een vervangend motorvoertuig zal de
stallingsovereenkomst op de bestemde plaats worden gewijzigd met welke
wijziging zowel de eigenaar als de abonnee schriftelijk akkoord dienen te gaan
middels parafering op de bestemde plaats. Voordat voornoemde parafering
door beide partijen op de betreffende stallingsovereenkomst heeft
plaatsgevonden, kan de abonnee geen enkel recht ten behoeve van het nieuwe
motorvoertuig doen gelden. Overigens is de eigenaar vrij in de beoordeling of
het nieuwe motorvoertuig onder stallingsovereenkomst kan worden gebracht.
12. De in de garage geparkeerde motorvoertuigen dienen aan dezelfde
voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde
motorvoertuigen.
Artikel 3 1
Betalingstermijn
1. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling uiterlijk voor of op de eerste
dag van de abonnementsperiode (1 maand, 1 kwartaal van een jaar of 1 jaar)
te zijn voldaan.
2. Indien van de parkeergarage gebruik wordt gemaakt, zonder dat het
abonnementsgeld tijdig is voldaan, zal de abonnementskaart worden
geblokkeerd en parkeergeld volgens het dagtarief in rekening worden
gebracht.
3. Indien de abonnementhouder nalatig blijft in de betaling van het verschuldigde
bedrag op de overeengekomen vervaldatum, zal de abonnementhouder,
onverminderd de overige rechten die voor de eigenaar uit deze niet-betaling
voortvloeien, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, 1 %
van het achterstallig parkeergeld verschuldigd zijn per maand of gedeelte van
een maand dat de betaling niet plaatsvond.
4. Indien ingeval van wanbetaling der parkeergelden incassomaatregelen
noodzakelijk zijn, worden de buitengerechtelijke incassokosten tussen partijen
bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom doch tenminste
€ 250,-.
5. Betalingen, door de abonnementhouder gedaan na het uitgaan van de
sommatie of de dagvaarding, strekken in de eerste plaats tot voldoening van
de voormelde kosten, ook al vermeldt de abonnementhouder bij betaling een
andere bestemming.
6. Als na betaling de blokkering van de abonnementskaart ongedaan gemaakt
moet worden, zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.
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Artikel 32
Geen vaste parkeerplaats
1. Het abonnement geeft garantie op een parkeerplaats in de parkeergarage.
2. Het abonnement geeft geen recht op een vaste parkeerplaats in de
parkeergarage.
3. De eigenaar is gerechtigd om een deel van de parkeergarage aan te wijzen dat
bestemd is voor motorvoertuigen van abonnementhouders.

Artikel 33
Eigendom, verlies abonnementskaart
1. Bij het aangaan van een stallingsovereenkomst wordt aan de
abonnementhouder een kaart verstrekt waarmee toegang tot de
parkeergarage wordt verkregen.
2. Bij verlies of in ongerede raken van deze kaart, is de abonnementhouder
verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie en de eigenaar.
3. Bij schriftelijke beëindiging van het abonnement, dient de abonnementhouder
de kaart binnen 5 werkdagen na de datum van beëindiging in te leveren bij de
eigenaar.
4. Indien de kaart niet binnen 5 werkdagen na de datum van beëindiging van het
abonnement wordt ingeleverd, worden de verschuldigde abonnementskosten
tot en met de datum van inlevering van de kaart bij de abonnementhouder in
rekening gebracht.
5. Indien een kaart, anders dan door aantoonbare schuld van de gemeente,
vervangen moet worden, worden de kosten van vervanging bij de
abonnementhouder in rekening gebracht.

Artikel 34
Toerekenbare
tekortkoming
1. Indien de abonnementhouder tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen
en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst, inclusief de van
toepassing zijnde algemene voorwaarden, is de gemeente gerechtigd de
overeenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling, onmiddellijk te beëindigen en
de abonnementhouder de toegang tot de parkeergarage te weigeren.
2. De abonnementhouder is gehouden aan de eigenaar alle schade te vergoeden,
door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van bovengenoemde fout,
nalatigheid of enig ander in gebreke blijven en/of tussentijdse beëindiging van
de overeenkomst.
3. Wanneer de abonnementhouder betaalt na sommatie of dagvaarding, is dit in
de eerste plaats tot het voldoen van de hiervoor genoemde kosten, ook al
vermeldt de abonnementhouder bij betaling een andere bestemming.
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Artikel 35
Wijzigingen
Wijzigingen ten aanzien van de stallingsovereenkomst, welke noodzakelijk zijn ten
gevolge van besluiten van overheidswege, dan wel vanwege aanwijzingen van
overheidswege waaronder mede wordt verstaan aanwijzingen vanwege de
brandweer, zullen voor de abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden
vormen voor het abonnement, doch van kracht zijn als ware zij letterlijk in de
overeenkomst opgenomen.
Artikel 36
Restitutie
1.
Indien de parkeergarage door omstandigheden, die aan de zijn van de
eigenaar zijn gelegen, een aaneengesloten week of langer niet door
abonnementhouders gebruikt kan worden, zal de gemeente een of meerdere
alternatieve parkeerlocaties voor de abonnementhouders aanwijzen.
2.
Indien geen alternatieve parkeerlocatie is aangewezen voor de
abonnementhouder en deze meer dan 1 aaneengesloten maand geen genot heeft
kunnen hebben van zijn recht op grond van feiten en omstandigheden, welke aan
de zijde van de eigenaar zijn gelegen, zal de abonnementhouder slechts een
evenredig gedeelte van het parkeergeld verschuldigd zijn.

Artikel 37
Overgangsbepaiing abonnementen
Voor stallingsovereenkomsten welke zijn afgesloten voor de datum van
inwerktreding van deze algemene voorwaarden, zijn deze algemene voorwaarden
van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 4

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 38
Niet toerekenbare
tekortkoming
1. Een tekortkoming kan de gemeente niet worden toegerekend, indien zij te
wijten is aan een van de wil van de gemeente onafhankelijke omstandigheid
als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst
redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de gemeente kan worden
verlangd.
2. Hieronder wordt in ieder geval begrepen werkstakingen, brand,
overheidsmaatregelen, bed rijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de
nakoming door derden.
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Artikel 39
Werkzaamheden
De eigenaar is bevoegd in of op de garage werkzaamheden te (doen) verrichten
t.b.v. de garage, openbare diensten, bedrijven en/of derden, zonder tot enige
schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 4 0
Overmacht gemeente
Noodzakelijke wijzigingen, die een gevolg zijn van overheidsbesluiten of
aanwijzingen van bijvoorbeeld de brandweer, maken deel uit van deze
overeenkomst.
Artikel 4 1
Mondelinge afspraken
Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de eigenaar binden de
eigenaar niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar zijn bevestigd. Als
personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

Artikel 4 2
Inzien voorwaarden
1. Bij een stallingsovereenkomst wordt een exemplaar van de Algemene
Voorwaarden verstrekt.
2. De Algemene Voorwaarden liggen ter inzage in de beheerloge van elke
parkeergarage waarvoor zij van kracht zijn, in de Stadswinkel bij de
Publieksbalie in het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht.

Artikel 43
B&W
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht.
Artikel 4 4
Conversie
Voor zover enig beding in de tussen de eigenaar en de parkeerden gesloten
overeenkomst, waaronder begrepen de onderhavige algemene
stallingsvoorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat
enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep
hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te
worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt
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gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigende c.q. buiten toepassing
gelaten beding.
Artikel 45
Nederlands recht van toepassing
1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend
uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden en de hierop
afgesloten overeenkomsten, dienen te worden gezonden aan:
Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Deze algemene voorwaarden treden onmiddellijk na vaststelling door het college
van burgemeeser en wethouders van de gemeente Dordrecht in werking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2009.
Het college van Burgemeester en Wethouders
dejs^cretaris /
de burgemeester

RJ.G. Bandell
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Titel

Algemene gebruiksvoorwaarden + parkeertarieven 2010

Portefeuillehouder

Oever, Ferdinand van den (FJ.)

Korte beschrijving van het vooretel (samenvatting)

Op het gebruik van de gemeentelijke parkeergarages zijn algemene
voorwaarden van toepassing. Deze zijn door de tijd achterhaald en
[gehoeven aanpassing.
Voor 2010 blijven de tarieven voor betaald parkeren ongewijzigd, de
tarieven voor parkeervergunningen en -abonnementen worden met 0,4%

%

.verhoogd.
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Portefeuillehouder

arafering B&W

(dd-mm-jjjj)

v?

Secretaris

Burgemeester

z?v,

)atum en B&W-besluit
^ V l o o ^ i
in te vullen door medewerker bestuursprocessen)
u
)pmerkingen

f

ul hier de datum en reden van de Fatale - Wettelijke termijn in

ietreft een

Raadsvoorstel (rv)
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Bijlage 2: ontwerpbesluit college
Bijlage 3: algemene voorwaarden parkeergarages
Bijlage 4: privaatrechtelijke parkeertarieven 2010
Bijlage 5: raadsvoorstel
Bijlage 6: ontwerp raadsbesluit
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DORDRECHT

BESLUIT

tP

Nr. S O / 2 0 0 9 / 2 4 2 6 5 4

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente
DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 16 november 2009 inzake algemene gebruiksvoorwaarden
voor parkeergarages én de parkeertarieven voor 2010;
gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1.

de Algemene voorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke parkeergarages
in Dordrecht vast te stellen;

2.

de Privaatrechtelijke parkeertarieven 2010 vast te stellen;

3.

de raad voor te stellen:
a. de parkeertarieven voor 2010 vast te stellen;
b. de Verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen
Dordrecht vast te stellen;
c. kennis te nemen van de Privaatrechtelijke parkeertarieven 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2009.
Het college var^3urgemeester en Wethouders
de burgemeester

RJ.G. Bandell

- Algemene voorwaarden voor het gebruik van de gemeentelijke parkeergarage in Dordrecht •
- Privaatrechtelijke parkeertarieven 2010 -
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Aan

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300

de gemeenteraad

3311

Datum
Ons kenmerk
Begrotingsprogramma
en -thema
Betreft

GR DORDRECHT

8 december 2009
SO/2009/242654
Ondernemerschap en Bereikbaarheid
verbeteren bereikbaarheid
parkeertarieven 2010

Samenvatting
In 2008 heeft uw raad besloten dat de parkeertarieven jaarlijks met de inflatie
aangepast worden. De inflatie bedraagt momenteel 0,4%. We stellen u daarom
voor de tarieven voor het betaald parkeren in 2010 ongewijzigd te laten en de
tarieven voor parkeervergunningen in 2010 met circa 0,4% te laten stijgen.
Hiertoe dient uw raad de Verordening tot derde wijziging van de Verordening
parkeerbelastingen Dordrecht vast te stellen.
1. Wat is de aanleiding?
In november 2008 heeft uw raad de spelregels rondom de egalisatiereserve
parkeervoorziening vastgesteld. Daarbij is tevens vastgesteld dat de
parkeertarieven jaarlijks met de CPI-index over de maand september verhoogd
kunnen worden. Recent is bekend gemaakt dat de CPI-index over de maand
september 2009 0,4% bedraagt.
2. Wat willen we bereiken?
Met de spelregels rondom de egalisatiereserve parkeervoorziening is in november
2008 een financieel toekomstperspectief voor de ontwikkeling van deze reserve
gepresenteerd. Om dit toekomstperspectief te kunnen realiseren, moeten de
parkeertarieven jaarlijks worden gecorrigeerd voor de prijsinflatie. Daarbij geldt
dat de tarieven voor het betaald parkeren worden afgerond op € 0,10.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De parkeertarieven van 2009 zijn met 0,4% verhoogd en vervolgens afgerond op
praktisch bruikbare bedragen. Hieruit blijkt dat de tarieven voor het betaald
parkeren in 2010 ongewijzigd blijven. De tarieven voor parkeervergunningen
stijgen met circa 0,4% ten opzichte van 2009. In het ontwerp raadsbesluit is het
overzicht van de voorgestelde parkeertarieven 2010 opgenomen.
De tarieven voor het parkeren in parkeergarages zijn door ons college vastgesteld
in het Besluit privaatrechtelijke parkeertarieven 2010. Dit besluit is ter
kennisname bij dit voorstel gevoegd.
a. Inspraak en communicatie
Na vaststelling van de Verordening tot derde wijziging van de Verordening
parkeerbelastingen Dordrecht worden alle vergunninghouders door middel van
een brief geïnformeerd over de gewijzigde vergunningtarieven. Wanneer een
vergunninghouders zich niet kan vinden in het gewijzigde tarief, kan de
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Datum
Ons kenmerk

8 december 2009
SO/2009/242654

parkeervergunning tot één maand na ingangsdatum van het gewijzigde tarief
kosteloos worden ingeleverd.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de verordening
op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt via de Stem van Dördt. De volledige
tekst van de verordening is voor iedereen te raadplegen via de gemeentelijke
website.
4. Wat mag het kosten?
De tarieven voor de parkeervergunningen dekken slechts een gedeelte van de
kosten die gepaard gaan met het in stand houden van het
parkeervergunningenstelsel. De tariefsverhoging leidt tot een geschatte
meeropbrengst van circa € 5.000,—. Deze meeropbrengst dient ter (gedeeltelijke)
compensatie van de inflatoire stijging van de kosten die met de uitgifte van
parkeervergunningen gepaard gaan.
5. Fatale beslisdatum
14 december 2009.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
1. ontwerp raadsbesluit;
2. Privaatrechtelijke parkeertarieven 2010.
7. Voorstel
Wij stellen u voor:
1. de parkeertarieven voor 2010 vast te stellen;
2. de Verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen
Dordrecht vast te stellen;
3. kennis te nemen van de vastgestelde Privaatrechtelijke parkeertarieven 2010.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretariS/i
de burgemeester

RJ.G. Bandell

ontwerp besluit
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O n t w e r p besluit

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van
8 december 2009, Nr. SO/2009/242654;
overwegende dat het noodzakelijk is in verband met het aanpassen van de
tarieven de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht te wijzigen;
gelet op de artikelen 216 en 225 van de Gemeentewet;

besluit
vast te stellen de volgende
Verordening tot derde wijziging van de
Verordening parkeerbelastingen Dordrecht
Artikel 1
De in artikel 4 bedoelde tarieventabel en gebiedsaanduiding worden vervangen
door de aan deze verordening gehechte bijlagen, welke deel uitmaken van de
verordening.

Artikel 2
Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2010.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2010.
3. Deze Verordening kan worden aangehaald als "Derde wijziging Verordening
parkeerbelastingen Dordrecht".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De griffier,

2009.
De voorzitter,

- Tarieventabel inclusief gebiedsaanduiding tariefszones -
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TARIEVENTABEL
behorende bij de "Verordening parkeerbelasting Dordrecht 1
A.

Tarief van belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid

Al.

Het uurtarief voor parkeren op parkeerapparatuurplaatsen bedraagt:
in tariefzone 1
in tariefzone 2
in tariefzone 3
in tariefzone 4 (Gezondheidspark)

€
€
€
€

Het uurtarief voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart is gelijk aan het
tarief van tariefzone 3 en bedraagt daarmee in zowel tariefzone 1 , 2, 3 als 4
(Gezondheidspark):

€ 1,20

A2.

A3.

Het dagkaarttarief voor het parkeren op vergunninghoudersplaatsen bedraagt:
in tariefzone 1

2,20
1,40
1,20
1,20

€ 20,00

De gebiedsaanduiding voor tariefzone 1, 2, 3 en 4 is opgenomen in de bijlage
"Gebiedsaanduiding Tariefzones"
Bp
,_

Tarief van belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid

BI.

Het tarief voor een bewonersvergunning bedraagt per halfjaar:
wanneer dit de eerste bewonersvergunning van de zelfstandige woonruimte is:
wanneer dit de tweede bewonersvergunning van de zelfstandige woonruimte is:
wanneer de bewoner van de zelfstandige woonruimte over parkeergelegenheid op
eigen terrein kan beschikken:

B2.

€ 68,40
€ 93,30
€ 68,40

Het tarief voor een zakelijke vergunning bedraagt per halfjaar:
voor een onbeperkte zakelijke vergunning
voor een beperkte zakelijke vergunning, wanneer dit de eerste vergunning van het
bedrijf is:
voor een beperkte zakelijke vergunning, wanneer dit de tweede vergunning van het
bedrijfis:
voor een beperkte zakelijke vergunning, wanneer het bedrijf over
parkeergelegenheid op eigen terrein kan beschikken:

€ 155,40

Het tarief voor een autodatevergunning bedraagt per halfjaar per autodatestandplaats:

€ 310,80

B4.

Het tarief voor een dienstenvergunning bedraagt per halfjaar:

€ 310,80

B5.

Het tarief voor bezoekersvergunningen bedraagt:
per set van 10 vergunningen:
Per set van 15 vergunningen:

B3.

C.

Kosten nieuwe vergunning

Cl.

De kosten voor het op enig moment in het belastingjaar overschrijven van een
vergunning op een ander kenteken bedragen:

C2.

D.
Dl.

De kosten voor het op enig moment in het belastingjaar verstrekken van een
duplicaat vergunning ten gevolge van verlies of diefstal bedragen:

€ 310,80
€ 155,40
€ 186,60

€ 10,40
€ 15,60

€ 7,50
€ 25,00

Kosten naheffingsaanslag, wielklem en wegsiepen
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2,
eerste lid, bedragen:

€51,00

D2.

De kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem bedragen:

€ 110,00

D3.

De kosten voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

€ 220,00

D4.

De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen per etmaal of gedeelte
daarvan:
Indien de wegsleepactie is gestart en het wegsleepbedrijf is opgeroepen, maar het
voertuig is verplaatst voordat tot de overbrenging is overgegaan, bedragen de
kosten:

D5.

€21,00
€ 110,00
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DORDRECHT

Nr. SO/2009/242654

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van
8 december 2009, Nr. SO/2009/242654;
overwegende dat het noodzakelijk is in verband met het aanpassen van de
tarieven de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht te wijzigen;
gelet op de artikelen 216 en 225 van de Gemeentewet;

besluit
vast te stellen de volgende
Verordening tot derde wijziging van de
Verordening parkeerbelastingen Dordrecht

Artikel 1
De in artikel 4 bedoelde tarieventabel en gebiedsaanduiding worden vervangen
door de aan deze verordening gehechte bijlagen, welke deel uitmaken van de
verordening.
Artikel 2
Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2010.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2010.
3. Deze Verordening kan worden aangehaald als "Derde wijziging Verordening
parkeerbelastingen Dordrecht".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 januari 2010.
rDe griffier,

De voorzitter,

M. van Hall

RJ.G. Bandell

- Tarieventabel inclusief gebiedsaanduiding tariefszones
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Dossier nummer

286195

Zaaktype
Aangemaakt
Datum B&W Besluit
Programma
Begrotïngsthema
Portefeuille
Portefeuillehouder
Behandelend ambtenaar

Instemmen met het verhogen van de parkeeropbrengsten ten gunste van de
egalisatiereserve Parkeervoorzieningen en vaststellen verordening tot derde wijziging van
de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht.
Raadsvoorstel GDD
09-12-2009
08-12-2009
Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Verbeteren bereikbaarheid
Verkeer en vervoer
F.J. van den Oever
L Mosch, 078 6396383

Onderwerp

Toelichting
In 2008 heeft uw raad besloten dat de parkeertarieven jaarlijks met de inflatie aangepast
worden. De inflatie bedraagt momenteel 0,4%. We stellen u daarom voor de tarieven voor het
betaald parkeren in 2010 ongewijzigd te laten en de tarieven voor parkeervergunningen in 2010
met circa 0,4% te laten stijgen. Hiertoe dient uw raad de Verordening tot derde wijziging van de
Verordening parkeerbelastingen Dordrecht vast te stellen.
DOCUMENTEN
Raadsvoorstel
Ontwerpbesluit
Tarieventabel
Gebiedsaanduiding tariefzones.pdf
Comptabiliteitsbesluit
Comptabliteitsbesluit rubriek 6
B&W besluit 242654
Raadsbesluit 253748
Aanspreekpunt
Aanspreekpunt telefoon
Aanspreekpunt emailadres
Onderwerplijstnummer

Raadsvoorstel
Ontwerpbesluit Raad
Bijlage bij aanvraag/melding
Algemeen
Comptabiliteitsbesluit
Comptabiliteitsbesluit
B&W besluit
Raadsbesluit

M.J.W.T. Hendrickx
639 8285
mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
17 - Parkeren en parkeergarages

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 19 januari 2010 20:15
Besluit
De raad stemt in met het verhogen van de parkeeropbrengsten ten gunste van de
Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen en stelt de Verordening tot derde wijziging van de
Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht vast. De begroting wordt dienovereenkomstig
gewijzigd.
In vergadering
Agendacommissie - dinsdag 12 januari 2010 20:30
Besluit
Dit voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de hamerraad van 19 januari 2010.

