INITIATIEFVOORSTEL
Gemeente Velsen
Raadsvergadering d.d.:
Raadsvoorstelnummer:
Raadsvoorstel
:

Onderwerp

zie bijlage “Wijzigingen en aanvullingen op de
Parkeerverordening 1993”
: Wijziging / aanpassing Parkeerverordening 1993
(verordening op het gebruik van parkeerplaatsen)

Voorgesteld besluit

: Wijziging Parkeerverordening 1993

Samenvatting
Gelezen het Collegebericht 138 van 2011 van Burgemeester en Wethouders van 25 oktober
2011 en het verslag van de gemeenteraadsvergadering van 14 april 2011;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;
gezien de toezegging van het College in de gemeenteraadsvergadering van 14 april 2011.
De Parkeerverordening 1993, van de gemeente Velsen, te wijzigen. Dit opdat het mogelijk
wordt om op een, ook juridisch houdbare wijze, belanghebbendenparkeerplaatsen voor
huisartsen en verloskundigen nabij het woonadres mogelijk te maken. Hiervoor de
Parkeerverordening 1993 (aangehecht als bijlage) te wijzigen opdat het ook mogelijk is te
handhaven.

Waarom naar de Raad?
-

-

het voorstel is: een wijziging van de Parkeerverordening 1993, om
belanghebbendenparkeerplaatsen voor huisartsen en verloskundigen en handhaving
daarop mogelijk te maken;
van de Raad wordt verwacht: een besluit;
het beleidskader is de toezegging van het College in de raadsvergadering van 14
april 2011 en de Parkeerverordening 1993 met de verwijzing naar artikel 149 van de
Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994.

Doelstelling en argumenten
-

wetgeving met ingang van 1 januari 2012.
het mogelijk maken om parkeerplaatsen voor belanghebbenden, zijnde huisartsen en
verloskundigen, in de gemeente Velsen aan te vragen.
het handhaven van overtredingen m.b.t. parkeerplaatsen voor belanghebbenden.

Communicatie
Deze verordening treedt in werking met ingang 1 januari 2012, bij openbaar besluit
bekend te maken vóór 1 januari 2012.

Kosten, baten, dekking bij uitvoering
Kostendekkend bedrag in rekening brengen voor de aanvraag / aanleg van
een belanghebbendenparkeerplaats.

Naam:

Fractie:

Tineke van Ombergen-Vester

Velsen Lokaal

Beryl Dreijer

Beryl Dreijer

Mireille Koedijker

SP

Floor Bal

LGV

Frits Korf

CU

Datum:

11 november 2011.

