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H. Blok
C.F.M. Veltman
gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp
1e wijziging tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016.
Voorgesteld besluit
vast te stellen de 1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de “Verordening
op de heffing en de invordering van leges 2016”
Artikel 1
1. Artikel 1.19.1.1. van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening
2016 van de gemeente Winsum, te laten vervallen.
2. Dit besluit met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 september 2016.
Artikel 2
1. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van
1 september 2016.
2. De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van
toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het eerste lid genoemde
datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Inleiding
Door uw raad is o.a. in de Structuurvisie en het Gemeentelijk Verkeer- en
vervoerplan aangegeven, dat voor het centrum van Winsum een
parkeerduurregeling (blauwe zone) ingevoerd zou moeten worden.
Deze blauwe zone moet er voor zorgen dat langparkeerders verder van het
centrum vandaan parkeren. Daarmee ontstaat er parkeerruimte voor het
winkelend publiek.
Na gehouden informatieavonden en overleg met vertegenwoordigers van
ondernemend Winsum, hebben wij – als uitwerking van de besluiten van uw raad
– op 14 juni 2016 een zogenaamd Verkeersbesluit genomen op basis van de
Wegenverkeerswet.
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In dit besluit is de blauwe zone voorshands beperkt tot (gedeelten van) de
Onderdendamsterweg, de Crocuslaan en Obergon.
De maximale parkeerduur is 2 uur. Ieder woonadres heeft – onder voorwaarden
– recht op maximaal 1 ontheffing.
Het blauwe zone regiem is ingegaan op 21 september j.l.
Probleemstelling
Voor het verstrekken van een ontheffing van de blauwe zone (artikel 87 van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 - RVV), is op grond van
Hoofdstuk 19, artikel 1.19.1.1. van de tarieventabel, behorende bij de
Legesverordening 2016 van de gemeente Winsum, een tarief verschuldigd van
€ 76,10.
Bij de inspraak over de totstandkoming van de blauwe zone is echter namens ons
college aan de bewoners van het gebied de toezegging gedaan, dat de ontheffing
kosteloos zal worden verstrekt.
Willen wij deze toezegging gestand kunnen doen, dan is dat alleen mogelijk door
aanpassing van de legesverordening.
Overwegingen
Wij menen dat tot aanpassing van de legesverordening moet worden gekomen.
Deze aanpassing bestaat uit het doorhalen van artikel 1.19.1.1. uit Hoofdstuk 19
van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening.
Wij hebben hiervoor een aantal argumenten:
1. Aanleiding om tot deze toezegging te komen is geweest, de geconstateerde
weerstand bij de bewoners (de aanleiding voor de blauwe zone was een
economische) en feit, dat men voor een regiem waar men niet om heeft
gevraagd, nota bene ook nog moet betalen.
2. Wij vonden de blauwe zone te belangrijk om invoering hiervan hierdoor
gevaar te laten lopen.
3. Van ontheffingen op grond van artikel 87 van het RVV wordt vrijwel geen
gebruik gemaakt. Daarmee wordt artikel 1.19.1.1. van eerdergenoemd
Hoofdstuk 19 ook weinig toegepast. Veel voorkomende ontheffingen zijn
specifiek in de Tarieventabel benoemd,

Bijlagen
Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris

Pagina 2 van 3

Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,
eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

besluit:
vast te stellen de 1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de “Verordening
op de heffing en de invordering van leges 2016”
Artikel 1
3. Artikel 1.19.1.1. van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening
2016 van de gemeente Winsum, te laten vervallen.
4. Dit besluit met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 september 2016.
Artikel 2
3. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van
1 september 2016.
4. De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van
toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het eerste lid genoemde
datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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