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Agendapunt          :     10 
Voorstelnummer : 09-067 
Raadsvergadering : 4 oktober 2012 
Naam opsteller : Marc Bot / Dimitri Druiven 
Informatie op te vragen bij : Marc Bot / Dimitri Druiven 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: Vaststellen van de Verordening parkeerbelastingen 2013 en bijbehorende 
tarieventabel 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De raad besluit om de parkeertarieven met ingang van 1 januari 2013 te verhogen voor 

kort parkeren (betaald parkeren bij de automaat) voor het belasting jaar 2013 en de 
daarop gebaseerde begrotingswijziging daarvoor goed te keuren; 

- De raad besluit om de parkeertarieven met ingang van 1 januari 2013 te verhogen voor 
parkeren met een parkeervergunning voor het belastingjaar 2013 en de daarop 
gebaseerde begrotingswijziging daarvoor goed te keuren; 

- De verordening parkeerbelastingen 2013 en tarieventabel vast te stellen met de 
verhoging van de parkeertarieven zoals hiervoor genoemd met ingang van 1 januari 
2013. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Aan uw raad wordt voorgesteld op basis van de ombuigingsvoorstellen als door uw raad besloten 
op 28 juni 2012 en het coalitieakkoord van 2012 – 2014 om vervolg te geven aan dat besluit voor 
de volgende 3 parkeermaatregelen: 

• Verhoging parkeertarieven kort parkeren (betaald parkeren bij de automaat); 
• Verhoging van de tarieven parkeervergunningen; 
• Vaststellen van de verordening parkeerbelastingen 2013 en bijbehorende tarieventabel. 

De voorgaande onderwerpen zijn een vervolg van de ombuigingen en het coalitieakkoord en gaan 
niet over een herijking van het parkeerbeleid in een breder perspectief.  

Bij de ombuigingsvoorstellen in juni 2012 heeft uw raad tevens besloten om over te gaan naar het 
jaarrond parkeren in de kernen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. De uitwerking van dit 
onderdeel van het besluit wordt in afwachting van de ontwikkelingen omtrent het gastvrij 
parkeerbeleid nu niet aan uw raad voorgelegd. 
 
Hieronder wordt nader ingegaan op de verschillende onderwerpen die nu aan uw raad worden 
voorgesteld. 
 
Verhoging parkeertarieven kort parkeren (betaald parkeren bij de 
automaat) 
Met dit voorstel wordt uitwerking gegeven aan uw besluit om de parkeertarieven te verhogen voor 
zowel kort parkeren (betaald parkeren bij de automaat), als voor parkeren met een 
parkeervergunning. 
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Kort parkeren 
Voorgesteld wordt de tarieven voor betaald parkeren te verhogen voor Egmond aan Zee, Bergen 
aan Zee, Bergen en Schoorl naar € 1,80 per uur. 
 
Het tarief voor het specifieke terrein Hargen aan Zee Zone F en Schoorl Zone G ook te verhogen 
naar € 1,80 per uur gelijk aan de kernen. Met een maximumtarief per dag voor: 
- Hargen aan Zee Zone F  max. € 4,00 per dag; 
- Schoorl Zone G   max.  € 5,00 per dag. 
Deze maximum tarieven zijn gelijk aan de tarieven van 2012. 
 
In onderstaand overzicht worden de voorgestelde verhoogde tarieven voor het belastingjaar 2013 
ten opzichte van de tarieven van het belastingjaar 2012 weergegeven. 
 
Tabel parkeertarieven 2012 - 2013 
Plaats Tarief 2012 Tarief 2013 
Egmond aan Zee, zone a,b,c 1,60 1,80 
Bergen aan Zee, zone a, b 1,60 1,80 
Bergen, zone a, b 1,10 1,80 
Schoorl, zone a, b 1,10 1,80 
Schoorl, zone g 1,10 max € 5,00 per dag 1,80 max € 5,00 per dag 
Hargen aan Zee, zone f 1,60 max € 4,00 per dag 1,80 max € 4,00 per dag 
 
Aan uw raad wordt voorgesteld de begrotingswijziging als gevolg van de verhoogde tarieven  goed 
te keuren (Zie bijlage 4).  
 
Verhoging van de tarieven parkeervergunningen 
Voor de eerste parkeervergunning voor bewoners wordt voorgesteld om deze gratis te houden 
zoals in de voorgaande jaren. Op die manier wordt voorkomen dat de lasten voor de betreffende 
inwoners onevenredig stijgen. Daarnaast wordt voorgesteld het tarief voor andere 
parkeervergunningen, waaronder die van tweede parkeervergunningen voor bewoners, te 
verhogen. 
 
In onderstaand overzicht wordt de voorgestelde verhoogde tarieven voor het belastingjaar 2013 
ten opzichte van de tarieven van het belastingjaar 2012 weergegeven. 
 
Tabel tarieven parkeervergunningen 2012 - 2013 
Soort Tarief 2012 2013 
Bewonersvergunning; 
- voor de eerste vergunning 

per bewoner 
- voor de tweede 

vergunning per bewoner 

kosteloos per jaar kosteloos per jaar 

kosteloos per jaar € 50,00 
Bezoekersvergunning € 28,00 € 40,00 
Bedrijfsvergunning € 145,00 € 200,00 
Tijdelijke bedrijfsvergunning € 38,00 eerste week 

en € 10 extra per week voor 
elke volgende week 

€ 40,00 eerste week 
en € 10 extra per week 
voor elke volgende week 

Verblijfsrecreantenvergunning € 75,00 € 150,00 
Strandhuisjesvergunning € 75,00 € 100,00 
bijzondere vergunning Kosteloos per jaar Kosteloos per jaar 
Het tarief voor het wijzigen 
van een kenteken 

€ 28,00 € 30,00 
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Aan uw raad wordt voorgesteld de begrotingswijziging (Zie bijlage 4) als gevolg van de verhoogde 
tarieven goed te keuren en dat vanaf 2014 een verhoging van 2% per jaar wordt doorgevoerd voor 
de parkeervergunningen. 
 
Verordening parkeerbelastingen 2013 met Tarieventabel 
Het inregelen van de parkeersystemen en de productie van de parkeervergunningen vraagt de 
nodige inspanning en capaciteit van de organisatie. Het is daarom noodzakelijk dat uw raad de 
tarieven tijdig vaststelt om het voorbereidende werk voor de vergunningverlening te realiseren. 
 
In verband daarmee wordt uw raad voorgesteld om de Verordening parkeerbelastingen 2013 met 
bijbehorende tarieventabel vast te stellen (Zie bijlage 1 en 2). De tarieven voor parkeren zijn een 
onderdeel van de Verordening parkeerbelastingen 2013. 
 
Aan uw raad wordt voorgesteld om het maximumtarief dat mag worden gerekend voor de kosten 
van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen te hanteren net als in voorgaande jaren. Het 
maximumtarief voor de kosten van een naheffingsaanslag was in 2012 € 54,00. Het maximumtarief 
2013 is vastgesteld op € 56,00. Op dit moment kan de berekening van de kosten van een 
naheffingsaanslag nog niet worden gemaakt. Er volgt in een later stadium een Kostenbesluit 
naheffingsaanslag en als blijkt dat de gemeentelijke kosten lager zijn dan wordt hiermee rekening 
gehouden en volgt, indien nodig, een voorstel tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 
2013. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De door u genomen besluiten in het kader van de bezuinigingsmaatregelen zijn grotendeels 
uitgewerkt. 
 
De parkeertarieven zijn tijdig vastgesteld waardoor de nieuwe tarieven tijdig kunnen worden 
ingeregeld in de parkeersystemen en de vergunningsverlening tijdig wordt gerealiseerd. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu

 
 aan de raad voorgelegd? 

raadsbevoegdheid 
budgetrecht 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De verordening moet door de raad vastgesteld worden om zodoende rechtmatig belasting te 
kunnen heffen. 
 
a. Burgerparticipatie 
 neen 
 
b. Externe communicatie  ja 
Publiceren officiële bekendmaking 
Na besluit van uw raad volgt een publicatie (Bekendmakingen) in het Bergens Nieuwsblad, 
Duinstreek en het Contact met de Egmonden. Hierin wordt bekend gemaakt dat de 
belastingverordening door de raad is vastgesteld. Tevens wordt dit gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. Dit is een wettelijke verplichting. 
 
c. Extern overleg gevoerd met      
Dick Minkman, Jurjen Hemmen, Rienk van der Meer, Jan Belleman, Nico Pekel en 
portefeuillehouder, Karin Cornet, controller, communicatie. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
n.v.t. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
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Na publicatie op de gemeentepagina, overheid.nl en bekendmaking van de Verordening treedt de 
verordeningen in werking per 1 januari 2013. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De belastingopbrengsten voor parkeren vormen een structurele opbrengst voor de gemeente. De 
tariefsverhoging parkeerbelastingen en het jaarrond parkeren zou ongeveer 1,4 miljoen aan extra 
opbrengsten met zich mee brengen zoals genoemd in het coalitieakkoord 2012 -2014. Nu het 
jaarrond parkeren buiten deze nadere uitwerking van de parkeermaatregelen is gelaten blijkt dat 
de extra opbrengsten als volgt uitkomen: 
Verhoging parkeertarieven  € 879.000 
Verhoging parkeervergunningen  € 166.000 
De totale opbrengsten 2013 van de parkeermaatregelen is € 1.045.000.  

 
Doordat een gedeelte van de parkeervergunningen 2013 reeds in 2012 worden uitgegeven 
middels de verzending van de parkeervergunning, na betaling van de acceptgiro, betekent dit een 
meeropbrengst van € 39.000 (gecorrigeerd € 156.000) in 2012. 

 
In onderstaand overzicht de meeropbrengsten van de parkeermaatregelen 2012 tot en met 2016. 
Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 
Opbrengsten 39.000 na 

correctie 
1.045.000 1.055.000 1.065.000 1.075.000 

 
Na goedkeuring van uw raad zullen deze extra opbrengsten, door middel van de bijbehorende 
begrotingswijzigingen in de begroting worden opgenomen. 

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
Geen 
 
Risico’s 
overige: Bij het niet vaststellen van de verordening kan op basis van de voorgestelde tarieven 
geen extra parkeerinkomsten worden gerealiseerd en loopt de gemeente daardoor inkomsten mis. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2012-2014 en om rechtmatig te 
kunnen heffen. 
 
 
Bijlagen 

1. Verordening parkeerbelastingen 2013; 
2. Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2013; 
3. Begrotingswijziging verhoging parkeertarief; 
4. Begrotingswijziging verhoging tarief parkeervergunningen. 

 
Bergen, 11 september 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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