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Commissie: Ruimte 

Portefeuillehouder: mw. E.C. Konijn-Vermaas 

Samenvatting - bestuurlijke presentatie 
leder jaar wordt de verordening parkeerbelastingen in de Raad vastgesteld. Voor 2018 worden er 
twee wijzigingen ingevoerd: 
1. Indexering tarieven 

De indexering van de gemeentelijke tarieven is voor 2018 is vastgesteld op 1%. Deze indexering 
is doorgevoerd in de tarieventabel voor 2018. 

2. Aanpassen experimenteer artikel 
De tekst van het huidige experimenteerartikel kan zo geïnterpreteerd worden dat nu (onbedoeld) 
voor kleine en al of niet tijdelijke aanpassingen binnen tiet gereguleerde gebied ook een enquête 
moet worden gehouden. Dit is nooit zo bedoeld en beperkt de mogelijkheden om snel en 
adequaat in te grijpen wanneer dat nodig is. 
Het artikel is nu zo aangepast (lid 3 en 4) dat bij experimenten binnen het bestaande 
gereguleerde gebied geen enquête hoeft te worden gehouden zoals ook het artikel in eerste 
instantie bedoeld was. 



Raadsbesluit 

Nr ^ ^ 

De raad van de gemeente Alkmaar; 

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders; 

gelet op hetadviesvandecommissie Ruimte; 

b e s l u i t 

1 Vastte stellen devolgendeverordening 

geletopartikel156en225vandegemeentewetendeParkeerverordening2018 

Verordening op de heffingen de invorderingvan parkeerbelastingen2018verderte noemen: 
Verordening parkeerbelastingen 20^8 

^r t ikel^ begripsomschrijvingen 
Voorde toepassing van deze verordeningwordtverstaan onder: 
9 autodate: het herhaald enopeenvolgend gezamenlijk gebruikvanmotorvoertuigenopgrondvan 

een overeenkomst tussen natuurlijke personen en één aanbieder of tussen natuurlijke personen 
uit meer dan een huishouden; 

b centralecomputer: computervan hetbedrijfwaarmeedegemeenteAlkmaareen overeenkomst 
heeft afgesloten,bestemd voor de registratie van parkeerrechten in het kader van hetverlenen 
van diensten op het gebiedvan betaald parkeren met gebruikvaneen mobiele telefoon; 

c college: het collegevan burgemeesterenwethouders; 
d. dagkaart: parkeerticketvoorhetparkerengedurendeeenaaneengeslotenperiodevanmaximaal 

24 uuropparkeerapparatuurplaatsenenop belanghebbendenplaatsen, met uitzondering van de 
kortparkeerplaatsen; 

e. geh9ndicaptenparkeerkaart: hetgeen hieronder wordt verstaan in het R W i g g O ; 
f gehandicaptenparkeerplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord conform model EO uit 

b i j l a g e l v a n h e t R W i g g o 
g houder: hetgeen daaronderwordtverstaan in Iid5vanartikel225vande0emeentewet; 
h kortparkeerplaats: parkeerplaatswaarbij hetparkeertariefperhalfuurofperuurgeldtvan 

maandagtoten metzaterdagv9ng00tot1800uurlndienhetbet9aldparkeren in het gebied 
langer van kracht is, geldt na 18 00 uur het tarief van een dagkaart; 

i motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV1990 met inbegrip van 
brommobielen,zoals bedoeld in artikellonder ia van het RVV1990; 

j oplaadpuntelektrisch rijden: parkeerplaats met infrastructuur voor het zichtbaar opladen van 
elektrische voertuigen; 

k parkeerapparatuur: parkeerautomaten op straat, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en 
hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuurwordt verstaan, 
alsmede belparkeren; 

I parkeren: hetgeen daaronderwordtverstaan in Iid2vanartikel225vande^emeentewet; 
m uitbreidingskader: de begrenzing doorderaadvastgelegdwaarbinnen het collegeeenexperiment 

kan doenvooreentijdelijkanderparkeerregimeDatgebiedwordtbegrensd door de bruine 



gearceerde lijn met de benaming uitbreidingskader zoals aangegeven op de Kaart gebiedsindeling 
parkeertarievenopstraatvanBijlagellvandevigerende Verordening Parkeerbelastingen; 

n vergunningjaar: periode vanifebruari tot en met31 januari van het daaropvolgende jaar 

^rt ikel2 ^elastbaarfeit 
Cnder de naam ^parkeerbelastingen^ worden de volgende belastingen geheven: 
1 Een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze 

verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en 
wijze; 

2 Een belasting terzakevaneenvangemeentewegeverleendevergunningvoorhetparkerenvan 
een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze; 

^r t ikel3 belastingplicht 
1 Debelastingbedoeldinartikel2onderdeel1,wordtgehevenvandegenediehetvoertulgheeft 

geparkeerd 
2 Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: 

9degenediedebelastingvoldoet,danweltekennen geeft ofheeft gegeven de belastingte 
willen voldoen; 

b zolang geenvoldoeningvande belastinggenoemd inartikel2heeftplaatsgevonden: de 
houdervanhetvoertuig, met dien verstande dat in geval: 
1 een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd 

waaruitblijktwietentijdevanhetparkeren ingevolge dezeovereenkomst de huurder 
van hetmotorvoertuigwas, deze huurderwordtaangemerktalsdegenediehetvoertuig 
heeft geparkeerd; 

2 blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander 
wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd 

3 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeell,wordt niet geheven van degene die op de voetvan 
hettweede lid, onderdeel2^l5degene die hetvoertuig heeft geparkeerdwordtaangemerkt, als 
dezeaannemelijk maakt dattentijdevanhetparkereneenandertegenzijnwilvanhetvoertuig 
heeftgebruikgemaakten dathij dit gebruikredelijkerwijsnietheeftkunnenvoorkomen 

4 De belasting bedoeld inartikel2onderdeel2wordtgehevenvandegenediedevergunning 
heeft aangevraagd 

5 De tarieven worden in de bij dit besluit behorende bijlage opgenomen 

^rt ikel4 l^aatstafvan heffing^ belastingtarief en belastingtijdvak 
De maatstafvan heffing, hetbelastingtariefenhetbelastingtijdvakzijnvermeldindebij deze 
verordening behorendeendaarvandeeluitmakendetarleventabel (zie bijlage I) 

^r t ikel8 ^ i j ^e van heffing 
1 De belasting bedoeld inartikel2onderdeel1,wordt geheven bijwegevanvoldoening op 

aangifteAlsvoldoeningopaangiftewordtaangemerkthetbijdeaanvangvanhetparkerenin 
werking stellen van de parkeerapparatuurcq het aanmelden van de parkeertransactie op de 
centrale computer op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college 
gesteldevoorschriften 

2 De belasting bedoeld in artikel2onderdeel2wordt geheven bijwegevanvoldoeningop 
aangifte 

^ r t i ke l^ Ontstaan van de belastingschuld 
1 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 1,isverschuldigd bij de aanvangvan het parkeren, 

tenzij hetbijdeaanvangvanhetparkeren inwerking stellenvandeparkeerapparatuurgeschiedt 
doorhetviaeen telefoon inloggenopdecentralecomputer 



2 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, is verschuldigd op het tijdstip waarop de 
vergunning wordt verleend 

Artikel7 ^ i j^e van heffing en termijnen van betaling 
1 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeell,wordt geheven door voldoening op aangifte en 

moetworden betaald bij deaanvangvanhetparkeren 
2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte 

worden betaald na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in 
werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op een 
centrale computer 

3 De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, wordt geheven via een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving,waartoe ook wordt gereker^d een nota of andere schriftuur,en moet worden 
betaald voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend 

4 Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald 

^rt ikel8 bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen 
Deaanwijzingvande plaatswaar, hettijdstipendewijzewaarop tegen betalingvan de belasting 
bedoeld inartikel2lid1,magworden geparkeerd geschiedtinallegevallendoorhet college, voor 
zover de betreffende locaties zijn gelegen binnen de grenzen zoals vastgesteld door de raad 

^ r t i ke l^ Heffing naartijdsgelang 
1 Indien een algemene parkeerkaart voor een jaar als bedoeld in artikel2lid1,in de loop van het 

vergunningjaar wordt verleend en de parkeerkaart geldig is tot het einde van hetvergunningjaar, 
isdebelastingverschuldigdvoorhetaantalresterendedagenvanhetvergunningjaar 

2 Indien eenvergunningalsbedoeldinartikel2lid2lo de loopvan hetvergunningjaarwordt 
verleend en devergunninggeldigistothet eindevan hetvergunningjaar,isdebelasting 
verschuldigdvoorhetaantalresterendedagenvan hetvergunningjaar 

3 Indien een vergunning als bedoeld in artikel2lid 2,welke geldig is tot het einde van het 
vergunningjaar in de loop van hetvergunningjaar wordt ingetrokken,bestaat aanspraak op 
restitutievoorhetaantalresterendedagenvanhetvergunningjaarDitgeldtvoordevergunning 
bewoners, vergunning bedrijven, en de hulpverleningsvergunning 

4 Het voorgaande lid is niet van toepassing als de vergunning is ingetrokken in verband met 
wanbetaling, wanneerinstrijdmetdevergunningsvoorwaardenisgehandeld,ofwanneerblijkt 
dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt 

artikel ^0 l^wijtschelding 

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend 

artikel Vrijstelling van het betalen van parkeerbelastingen 
1 Het parkeren van de volgende gebruikers wordt niet gereguleerd en zijn derhalve vrijgesteld van 

het parkeren van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel2van deze verordening: 
9 voertuigen diezijnvoorzienvaneengeldigegehandicaptenparkeerkaart In combinatiemet 

een parkeerschijf, zoals bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart^ 
b als zodanig herkenbare politievoertuigen 
c als zodanig herkenbare brandweervoertuigen 
d als zodanig herkenbare ambulances 
e als zodanig herkenbare dierenambulances 

2 Deze vrijstelling geldtvoor wat betreft kortparkeerplaatsen met inachtneming van de daarvoor 
geldende maximale parkeerduur 

artikel ^2 E^perimenteerartikel 
1. 1. Het college k^nt̂ innen het uitbreî in^s^e îedexo^rirr^enteren met een tiidelllkan^er 

^arkeerre^ime. 



3. 
4. 

Het experimenteren dient aan de volgende eisen te voldoen. 
a. Er dient een enquête onder de bewoners en bedrijven van het desbetreffende gebied gehouden te 

worden waarbij een respons van tenminste 60% van de bewoners en/of bedrijven ontvangen moet 
worden; 

b. Uit de respons zoals aangegeven onder onderdeel a. dient tenminste 60% van de bewoners en/of 
bedrijven positief te reageren op het nieuwe tijdelijke in te stellen regime; 

c. Het experiment dient niet langer dan één jaar te duren; 
d. Na het jaar genoemd onder onderdeel c. dient een evaluatie plaats te vinden om te beoordelen of 

het experiment wordt omgezet in een definitief parkeerregime. 
Het college kan binnen het gereguleerde gebied experimenteren met een tijdelijk parkeerregime 
Het experimenteren dient aan de volgende eisen te voldoen: 

a. Het experiment dient niet langer dan één jaar te duren; 
b. Na het jaar genoemd onder onderdeel a. dient een evaluatie plaats te vinden om te beoordelen of 

het experiment wordt omgezet in een definitief parkeerregime. 

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de 
parkeerbelasting. 

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening parkeerbelastingen 2017, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2016 

wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belgstbgre feiten die zich voor die 
d9tum hebben voorgedaan; 

2. Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2018; 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 februari 2018; 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen 2018'. 

Alkmgar, 5 oktober 2017 

De ra9d voornoemd 

BruifTooge, voorzitter 



BIJLAGE I: 

Tarieventabel, behorende bij artikel 3 lid 5 de Verordening parkeerbelastingen 2018 

1. Tarieven voor het parkeren bij parkeerapparatuur 2018 
1.1 Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 lid 1, 

bedraagt in de binnenstad: (1*) 
a. per uur op vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 21.00 

uur 
€3,48 

b. per uur op overige tijdstippen dat parkeerbelasting 
verschuldigd is: 

€2,73 

1.2 Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 
lid 1, bedraagt buiten de binnenstad: (2*) 

9. per uur €2,73 
1.3 Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 lid 1, 

bedraagt in het gebied dat wordt begrensd door Prinses Julianalaan, 
Westerweg, Prins Bernhardlaan en Wilhelminalaan: (3*) 

9. per uur € 1,87 
b. per 4 uur €3,38 

1.4 Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 lid 1, 
bedraggt: (4*) 
V9n maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur op 
kortparkeerplaatsen 

€2,73 

na 18.00 uur geldt op bovengenoemde loc9ties een 
dagt9rief van 

€21,70 

1.5 Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 lid 1, 
bedraagt in het gebied P: 

a. per uur €0,75 
b. per dag €3,10 
c. per m99nd €27,75 
d. per jaar (Forenzenkaart) €276,00 

1.6 Het tarief vooreen algemene parkeerkaart, geldig op alle parkeerkeerplaatsen 
bij parkeerapparatuur in de stad, met uitzondering van kort-parkeerplaatsen, 
bedraagt: 

a. per dag €21,70 
b. per week € 87,00 
c, per maand € 174,00 
d. per jaar € 1.224,00 

1.7 In 9fwijking V9n het hier bovenstaande onder 1 t/m 6 bedraagt het tarief voor 
het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 lid 1, welke zijn 
aangeduid met het bord 
E9 uit bijlage 1 van het R W 1990 of welke zijn gelegen binnen een zone die 
met een dergelijke bebording is gemarkeerd onder de toevoeging (op het bord 
of op een onderbord) van de tekst 'alleen dagkaarten toegestaan': 

a. per dag of deel daarvan €21,70 
(1*) de maximale parkeertijd bedraagt 2 uur 
(2*) de maximale parkeertijd bedraagt 3 uur 
(3*) de maximale parkeertijd bedraagt 4 uur 
(4*) de maximale parkeertijd bedraagt 0,5 of 1 uur 



2 Tarieven voorhetparkeren meteen parkeervergunning 2018 
21 Het tariefvoor het parkeren met een parkeervergunning als bedoeld in artikel2 

lid 2, bedraagt: 
21 

9 Bewonersvergunning perverg^nningjaar €64,60 

21 

b gedoogvergunning pervergunningjaar €352,50 

21 

c CombinatievergunningCenSpoorbuurtpervergunningjaar €106,00 

21 

d Bedrijfsvergunning 
^ Onbeperktegeldigheidsd^urgebiedC 
^ geldig op maandag tot en met vrijdag gebiedC 
^ Onbeperkte geldigheidsduur buiten gebiedC 

€536,00 
€269,00 
€424,00 

21 

e Autodatevergunningpervergur^ningjaar €91,00 

21 

f l^arktvergunning: €56,50 

21 

g Bezoekersvergunning bewoners fysiek per jaar: €19,00 

21 

h Bezoekersvergunning bewoner(max 500 uren perjaar) per uur: € 0 1 5 
i Bezoekersvergunning bedrijven per uur: €2,73 
j Verhuisvergunning permaand: €7,60 
k Verhuisbezoekersvergunnlng(rr^ax 50 uren per jaar) per uur: €0,15 
1 I^antelzorgvergunningdigit9al(max400 uren perhalfjaar) peruur: € 0 1 5 
m Hulpverleningsvergunning per jaar: €64,60 
n Tijdelijkevergunningcaravan(3dagengeldig) €2,00 

De kostenvan de naheffingsaanslag terzakevan de belastingalsbedoeldinart2lid1bedragen 
€62,00 
De kosten van het verstrekken van een duplicaatvergunning bij verlies of diefstal bedragen€18,50. 



BIJLAGE II: 

Kaart gebiedsindeling parkeertarieven op straat 

Behorende bij de verordening parkeerbelasting 2018 

Legenda 

P A R K E E R V L A K K E N 
TYPE 

' ^ 
I 1 2 3 uur 

^ i 1 7 Dagkaart 24 uur 

H 1 5 —-
^ I UitbreidingsKader 

I 1 4 O 5 uur 

5 14 1 uur 



Toelichting 

De verordening parkeerbelastingen is de grondslag waarop de gemeente betaald parkeren in de vorm 
van parkeerbelastingen kan toepassen. Zij vindt haar grondslag in artikel 225 van de gemeentewet. 
Hierin is aangegeven dat een gemeente in tiet kader van parkeerregulering parkeerbelastingen kan 
heffen. In beginsel kunnen parkeerbelastingen worden geheven op de binnen de gemeente gelegen 
voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan 
niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden Dit betekent dat de gemeente niet alleen op haar 
eigen grondgebied, maar ook op andere plaatsen die voor het openbaar verkeer openstaan, 
parkeerbelastingen kan heffen. 
Uitzondering hierop zijn de plaatsen achter een (virtuele) barrière liggen. Krachtens artikel 3 van dat 
besluit worden Publiekrechtelijke lichamen als ondernemer aangemerkt. Over de parkeerinkomsten uit 
die betreffende plaatsen dient BTW gerekend te worden. In dat geval is het heffen van 
parkeerbelastingen niet mogelijk. Het betreft hier niet alleen de parkeergelden in de parkeergarages, 
maar bijvoorbeeld ook eventuele parkeergelden die worden gevraagd om in de afgesloten binnenstad 
te parkeren. 
Voorts zijn de volgende artikelen uit de Gemeentewet relevant voor het toepassen van 
parkeerbelastingen. 
• Artikel 149 bepaalt dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om de verordening vast te 

stellen 
• Artikel 156 bepaalt dat de gemeenteraad de bevoegdheid tot het heffen van parkeerbelastingen 

kan overdragen. 
• Artikel 160 bepaalt dat het College bevoegd is tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de 

gemeente te besluiten 
• Artikel 219 bepaalt dat gemeentelijke belastingen niet afhankelijk mag worden gesteld van het 

inkomen, de winst of het vermogen 
. Artikel 234 gaat over de heffing en invordering van parkeerbelastingen 

Ten slotte is er ook nog het besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. Dit gaat voor een belangrijk 
deel over de wielklem en het wegslepen van voertuigen van wanbetalers. In dit besluit is echter ook 
het cashless betalen geregeld (artikel la). D9t de wetgever niet altijd actueel is blijkt wel uit het 
tweede lid van dit artikel daar staat het volgende te lezen. "In de situatie, bedoeld in het eerste lid, zal 
de belastingplichtige voor de voldoening op aangifte tenminste moeten kunnen kiezen tussen een 
rekening-gebonden chipkaart en een niet-rekening gebonden chipkaart met landelijke dekking. Voorts 
dienen in de lokale situatie voldoende oplaad- en verkooppunten beschikbaar te zijn." Zoals u weet 
zijn prepaid chipbetalingen (i.c. de chipknip) sinds januari niet meer mogelijk. 

Artikel 2 Belastbaar feit 

De in dit artikel genoemde belastbare feiten zijn overgenomen uit artikel 225 van de gemeentewet. 

Artikel 3 Belastingplicht 
Ook de tekst van dit artikel is overgenomen uit artikel 225 van de gemeentewet 
Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak 
Het staat de gemeente vrij om de maatstaf van heffing, het tarief en het tijdvak zelf te benoemen en 
vast te stellen. In tegenstelling tot de leges is zij volledig vrij in de t9rieven die zij hgnteert en de 
tijdv9kken die d99r bij hoort. Dit glles staat in de tabel. Dit heeft als voordeel dat deze verordening niet 
jaarlijks hoeft te worden vastgesteld. Het intrekken van de oude en het gelijktijdig vaststellen van de 
nieuwe tarieventabel door de Gemeenteraad volstaat. 
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Art ikels ^ i j ze van heffing 
Dit is de formele omschrijving dat de parkeerbelastingen op2manieren kan worden voldaan Het 
betalen van de vergunning, of, voor de niet vergunninghouders, het betalen'aan de meter' Dit laatste 
iseenruimbegripHieronderwordt bijvoorbeeld ook verstaan het betalen met de mobile telefoon Het 
is aan het college om de betaalwijzen vast te leggen. 

Artikel8 Ontstaanvandebelastingschuld 
Dit artikel geeft aan vanaf wanneer er moet worden betaald 

Artikel7 ^ i j ze van heffing en termijnen van betaling 
Dit artikel is eigenlijk een uitwerking van hetvorige Het geeft aan hoe de betaling daadwerkelijk moet 
worden uitgevoerd voor de verschillende producten (vergunning, aan de meter of de 
naheffingsaanslag) 

Artikel8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen 
Inditartikelisbepaalddathetaanwijzenwaarbetaaldparkerenvantoepassingisgeschiedtdoorhet 
college De reden dat hetcollegebevoegdisomdezeplaatsenaantewijzen,ligtin de snelheidvan 
handelenZij kan opdezewijze parkeerproblemen snelaanpakkendoorhettoevoegen(of 
ven^ijderen)van straten aan het fiscale gebied De gemeenteraad heeft deze (fysieke) ruimte waar 
het college deze bevoegdheid kan uitoefenen,beperkt door het vaststellen van het'̂ ^^^^e^c^^^g^^adeB 

Art ikels Heffing naartijdsgelang 
l^et dit artikel is gereld dat een vergunninghouder alleen voor het aantal dagen betaalt dat hij de 
vergunning in bezitheeft Hettariefwordtberekendvanafdeeerstedagvanvergunninghouderzijntot 
enmetdelaatstedagvanvergunninghouderzijnOmdatervooruitvoordevergunningwordtbetaald, 
krijgtmenhet'ongebruikte'deelterugbijhetinleverenvandevergunningUitzonderinghieropzijnde 
in het laatste lid van het artikel genoemde situaties Indat geval is intrekken een uitvloeisel van de 
vergunningsvoon^aarden 

Artikel 10 Kwijtschelding 
Parkeerbelastingenzijneen algemene, zakelijke belastingHetgelijkheidsbeginsel staat centraal, 
daarnaast iser ook nog artikel 219vandegemeentewet die hetaanpassingen van de belastingop 
basisvan inkomsten etceteraverbiedtAlsmendeverplichtingisaangegaan om te betalen, dan blijft 
men die verplichting houden. 

A r t i ke l l l Vrijstelling van het betalen van parkeerbelastingen 
Parkeerbelastingenzijn bedoeldomhetparkeren te regulerenVan een aantal doelgroepen ishetniet 
gewenst om het parkeren te reguleren Deze zijn benoemd in dit artikel 

Artikel 12 Uitbreidingskader 
De gemeenteraad heeft het een uitbreldingskadervastgesteld Hierbinnen heeft het college de 
bevoegdheid om tijdelijk eenanderparkeerregimeintestellenGedachtkanworden aan 
vergunninghoudersparkeren 

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Dit betreft praktische zaken, zoals de betalingsvoorwaarden of de wijze waarop parkeerapparatuur in 
werking moet worden gesteld 

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel 
Evident 



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ 
^^^^^r^^^r^i^l^ 

^^^^^^^^^^^A^i^^^^^^AAR,^ 

foorstel var^bur^ern^eestere^^etbouders 

Vergadering: 5september2018 

Portefeuillehouder: mw E C Konijn Vermaas 

Onderwerp 

Parkeerverordening2018enverordeningParkeerbelastingen2018 

Samenvatting 
Het huidige parkeerbeleidinAlkmaarleverteen goede bijdrageaan de bereikbaarheidende 
economie van de stad Er is voldoende capgciteit voor zowel bewoners als bezoekers, de tarieven zijn 
gematigd, zo nietlaag en de parkeervoorzieningenvoldoenaan het uitgangspunf'schoon, heel en 
veilig" 
Erisdaaromgeenaanleidingomin2018ingrijpendewijzigingendoortevoeren 
In deverschillendeverordeningenen besluiten zijnvoor2018devolgendewijzigingenverwerkt: 

^ Ceenverhogingvandetarievenr^aaralleendegemeentelijkeindexeringvan1%toetepassenvoor 
zowel het straatparkerenalsdegarages; 

^ Hetmaximaal aantal uittegevenparkeervergunningen per gebied (plafonds) opnemenin de 
Parkeerverordening,conform de motie vant^januari 2017 

^ HetverduidelijkenvandetekstvanhetexperimenteerartikelindeverordeningParkeerbelastingen201^; 
^ Aanpassen van hetuitbreidingskaderir^deverordeningparkeerbelastingenopbasisvaneen schriftelijk 

verzoekvanbewonersvande^esten^eg 

Beslissing 
1 Oeparkeerverordening201^terbesluitvorrr^ingvoorteleggenaandegemeenteraad; 
^ Oeverordening Parkeerbelastingen ^018terbesluitvormingvoorteleggenaandegemeenteraad; 
3 HetUitwerkingsbesluitParkeren201^,hetAanwijzingsbesluitparkeren2018enhetCaragebesluit 

parkeergarages 2018ter kennisname voorteleggen aan deraad 
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Toelichting 
Het huidige parkeerbeleid in Alkmaar levert een goede bijdrggegan de bereikbaarheid en de 
economie van de stad Er is voldoende capaciteit voor zowel bewoners als bezoekers, de tarieven zijn 
gematigd, zo niet laag en de parkeervoorzieningen voldoen aan het uitgangspunt "schoon, heel en 
veilig" 
Er is daarom geen aanleiding om in 2018ingrijpende wijzigingen door te voeren 
In deverschillendeverordeningenen besluitenzijnvoor2018devolgendewijzigingenven^erkt: 

^ Geen verhoging van de tarieven maar alleen de gemeentelijke indexering van1%toe te passen voor 
zowel het straatparkerenalsdegarages; 

^ Het maximaal aantal uittegevenparkeervergunningen per gebied (plafonds) opnemen in de 
Parkeerverordening,conform de motie vant^januari ^01^; 

^ Het verduidelijken van de tekst van het experimenteerartikel in de verordening Parkeerbelastingen 201^; 
^ Aanpassen van het uitbreidingskader op basis van een schriftelijk verzoek van bewoners van de 

westerweg 
Hieronderwordendewijzigingenverdertoegelicht 

1 VEPOP0ENINGPAPKEE^0EI^A8TINCEN 
^^de^er^^^gfa^^eve^ 
De indexering van de gemeentelijke tarieven is voor 2018is vastgesteld o p l ^ Deze indexering is 
doorgevoerd in de tarieventabel voor 2018 

Aa^^a^^e^ex^e^^me^^ee^arf^^e^ 
De tekst van het huidige experimenteerartikel kan zo gemterpreteerd worden dat nu(onbedoeld) voor 
kleine en al of niet tijdelijke aanpassingen ̂ ^^^e^/^e^ge^eg^^ee^dege^^ed ook een enquête moet 
worden gehouden Dit is nooit zo bedoeld en beperkt de mogelijkheden om snel en adequaat in te 
grijpen wanneer dat nodig is 
Het artikel is nu zo aangepast (Iid3en 4) dgt bij experimenten ^^r^ne^^et bestaande gereg^^ee^de 
ge^^edgee^e^g^ê^e hoeft te worden gehouden zoals ook het artikel in eerste instantie bedoeld was 

Aa^^a^^er^^^^^^e^d^^g^^ade^ 
l^et de ontwikkelingen in de Alkmaarderhout neemt de parkeerdruk in het gebied toe Bewoners 
hebben een schriftelijkverzoek gedaan om gereguleerd parkeren intevoeren 
Het gebied valt op dit moment niet binnen het uitbreidingskader zodat er geen mogelijkheid tot een 
experiment bestaat 
Voorgesteldwordthet gebiedtussen de spoorlijn, Notweg, westerweg (beidezijden)en de 
Kalkovensweg toe te voegen aan het uitbreidingsgebied zodat bij verzoeken snel kan worden 
gereageerd 

2 PAPKEEP^EPOPOENING 
/^/a^o^d^o^^e^e^^/^de^ar^^ee^e^o^de^^/^g 
Hetmaximgalaantgl uittegevenparkeervergunningen pergebiedwasopgenomeninartikel2van het 
Uitwerkingsbesluit parkeren.Conform de aangenomen motie van 19januari2017van de fracties van 
BAS, CDA, W D e n O P A i s d e z e bepaling opgenomen in artikel4van de Parkeer^erordening 2018 

3 GAPAGE8E51^UIT 
^^dexe^^^gfar^^eve^ 
De indexeringvandegemeentelijke tarieven isvoor2018isvastgesteldop1^Dezeindexering is 
doorgevoerd in detarieventabelvoor2018 

4 UIT^EPK1NG35E5LUIT PAPKEPEN 
Hetmaximaal aantal uittegevenparkeenBergunningenpergebiedopgenomen in artikel2vervalten 
wordtopgenomenindeParkeerverordening2018 

Financieel 
HetbetrefthieralleenhetaanpassenvandetarievenDedekkingvoordekostenvoordeze 
aanpassing isopgenomen indeexploitatiebegroting Parkeren 
Erzijnderhalvegeenfinanciëleeffecten 
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P rog ramma 
Produc t 
nr Omschr i jv ing L/B N/V 2018 2019 2020 2021 2022 

Resu l taa tvoo rbes temming 0 0 0 0 0 

Resultaat nabes temming 0 0 0 0 0 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar, 

n 
M. Bruinooge, burgemeester 

r-Wrvan Twuijver, secretaris 


