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Onderwerp: Wijziging Parkeerverordening 2013

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 19 november 2019 van: 

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

artikel 149, artikel 225 en de Wegenverkeerswet 1994 artikel 2a;

besluit;

I. De volgende wijzigingen van de Parkeerverordening 2013 vast te stellen:

Waar in de verordening gesproken wordt over het begrip ‘woonwerkparkeervergunning’ dit te 
vervangen door ‘forenzenvergunning’;

Waar in de verordening gesproken wordt over het begrip ‘zorgparkeervergunning’ dit te 
vervangen door ‘hulpverlenersvergunning’;

Waar in de verordening gesproken wordt over het begrip ‘werknemersparkeervergunning’ dit 
te vervangen door ‘medewerkersparkeervergunning;

Artikel 1 onder b zodanig te wijzigen dat dit komt te luiden:

“b. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 (RW 1990) met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 
1 van het RW 1990;”

Artikel 1 onder e zodanig te wijzigen dat dit komt te luiden:

“e. houder.
1. Degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde 

van het parkeren in het kentekenregister zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 
1994 was ingeschreven met dien verstande dat indien blijkt dat een ander in het 
kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als 
houder van het voertuig;

2. Degene die krachtens een lease-overeenkomst of een verklaring van de werkgever 
kan aantonen dat hij, anders dan degene bedoeld onder 1, de feítelijke gebruiker is 
van het motorvoertuig dat ten tijde van het parkeren op naam van de 
leasemaatschappij respectievelijk de werkgever in het hiervoor bedoelde register 
was ingeschreven of;

3. Degene die krachtens een schríftelijke overeenkomst met degene bedoeld onder 1, 
kan aantonen dat hij, anders dan degene bedoeld onder 1, het voor het 
motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren tot duurzaam gebruik 
onder zich heeft.”



Artikel 1 onder f zodanig te wijzigen dat dit komt te luiden:

“f. parkeerapparatuur. parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, de centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting 
overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;”

De huidige tekst van artikel 1, onder j te vervangen en zodanig te wijzigen dat deze komt te 
luiden:

“j. centrale computer, computer van het bedrijf waarmee de gemeente Woerden een 
overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het 
kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van 
een telefoon of een ander communicatiemiddel;”

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2020.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerc 
openbare vergadering, gehouden op 4 decembej:

De voorzitt

in zijn

Drs. .W. Tobeas •er


