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RAADSVOORSTEL 
19R.00896 

 

 

 

 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  19 november 2019 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s): Parkeren 

Contactpersoon:  M. Bouwman 

Tel.nr.: 8350 E-mailadres: bouwman.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Wijziging Parkeerverordening 2013 

 

Samenvatting: 
 

We stellen uw raad voor om in de parkeerverordening 2013 het volgende te wijzigen: 
1. Een drietal vergunningen te hernoemen vanwege de gewenste uniformiteit binnen 

ParkeerService, te weten: 
- Het begrip ‘Woonwerkparkeervergunning’ te wijzigen in ‘Forenzenvergunning’; 
- Het begrip ‘Zorgparkeervergunning’ te wijzigen in ‘Hulpverlenersvergunning’; 
- Het begrip ‘Werknemersparkeervergunning’ te wijzigen in ‘Medewerkersvergunning’. 

2. De begrippenlijst te actualiseren en in lijn te brengen met de verordening parkerbelastingen. 
 

 

Gevraagd besluit: 
 

De raad besluit de Parkeerverordening 2013 te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit 
 

 

Inleiding  
 

Binnen Coöperatie ParkeerService U.A.(CPS) wordt al jaren gewerkt aan meer uniformiteit om het 
werk zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren voor al haar leden, zodat het tarief zo laag mogelijk 
kan blijven. Een van de stappen hierin is om de benamingen van vergunningen die binnen CPS met 
hetzelfde doel en aan dezelfde doelgroepen worden verstrekt, ook hetzelfde te noemen. Hierdoor is 
het digitale systeem eenvoudiger en dus goedkoper in te richten (ontwikkeling van websites en 
apps), maar ook is het voor de medewerkers gemakkelijker om tussen de verschillende leden te 
kunnen schakelen. Voor de genoemde vergunningen heeft de gemeente Woerden een afwijkende 
naam ten opzichte van de meeste andere lidgemeenten. Daarom is aan de gemeente Woerden 
gevraagd om deze vergunningen anders te noemen. Behalve de naam wijzigt er verder niets aan de 
inhoud van de vergunningen.  
 

Omdat de Parkeerverordening inhoudelijk niet wijzigt is ervoor gekozen om een wijziging van de 
Parkeerverordening 2013 door te voeren. Eventuele andere wijzigingen die nodig zijn worden 
verwerkt na vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid. 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

 

CPS gaat per 1 januari 2020 over naar een nieuw ict-systeem voor de uitgifte van vergunningen. 
Hierdoor moeten alle vergunningtypen opnieuw worden ingevoerd. Uiteraard is het in dat geval het 
gemakkelijkst en het meest goedkoop als CPS niet voor alle gemeenten afzonderlijk 
vergunningtypen hoeft te programmeren. Aangezien het toch al een wens was om waar mogelijk te 
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uniformeren, is dit het beste moment om dit te doen.  
 

Voor de gemeente Woerden komt dit moment wat ongelukkig, aangezien we bezig zijn met het 
opstellen van een nieuw parkeerbeleid. Het was dus mooier geweest als we de aanpassing direct in 
dat traject mee hadden kunnen nemen. Echter vanwege het live gaan van het nieuwe systeem per 1 
januari, is dit moment nu naar voren geschoven en is er gekozen voor een wijziging van de huidige 
Parkeerverordening 2013.  
 

Per onderwerp/artikelsgewijs 

 

Begrippen 

 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 

Het begrip ‘motorvoertuig’ uit te breiden met brommobielen zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 
1990;  
 

Artikel 1 onder e 

Het begrip ‘houder’ uit te breiden met rechtspersonen die, uit hoofde van een lease-overeenkomst, 
verklaring van de werkgever of overeenkomst met diegene op wiens naam het voertuig in het 
kentekenregister geregistreerd staat, de auto feitelijk gebruiken of die ten tijde van het parkeren de 
auto tot duurzaam gebruik onder zich hebben;  
 

Artikel 1 onder f 
Het onder het begrip ‘parkeerapparatuur’ toevoegen van het in werking stellen van een centrale 
computer, om zo het kentekenparkeren ook onder dit begrip te kunnen scharen;  
 

Artikel 1 onder j 
Het huidige begrip ‘dagparkeervergunning’ te laten vervallen, omdat dit begrip in de verordening 
verder niet voor komt. In plaats daarvan wordt het begrip ‘centrale computer’ toegevoegd;  

 

Participatieproces 

 

Bij de totstandkoming van dit raadsvoorstel is geen participatie toegepast. 

 

Wat willen we bereiken? 

Met de aanpassing willen we uniformiteit bereiken binnen het scala van vergunningen die door CPS 
worden uitgegeven, om op die manier zo efficiënt mogelijk te kunnen opereren.  
 

Argumenten 

1. Gevraagd wordt in te stemmen met het wijzigen van de namen van vergunningen, want: 
1.1. De aanpassing van de naam van de vergunningen leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen 

van de vergunningen. De voorwaarden op basis waarvan een vergunning wordt verstrekt 
en het gebruik van de vergunning blijven dus hetzelfde; 

1.2. De aanpassing heeft geen verdere gevolgen voor de uitvoering van het huidige 
parkeerbeleid; 

1.3. Het levert voordelen op voor de efficiëntie van de werkwijze van CPS, waardoor deze de 
transitie naar het nieuwe ict-syteem goedkoper kunnen uitvoeren. 
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Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

1. Gevraagd wordt in te stemmen met het wijzigen van de namen van vergunningen, maar: 
1.1. Het kan zijn dat in het nieuwe parkeerbeleid de uitgifteregels of het gebruik van 

vergunningen wel wijzigen. Dit kan verwarrend zijn als de naam van de vergunning eerder 
ook al is gewijzigd. Aanpassingen die in het kader van een nieuw parkeerbeleid in de 
parkeerverordening worden doorgevoerd, leveren echter pas per bij het verlengen van 
vergunningen (april 2021) wijzingen op voor vergunninghouders. Het risico dat mensen dit 
verwarrend vinden is dus zeer beperkt.  

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Niet van toepassing. 
 

Communicatie 

De gewijzigde parkeerverordening wordt na het besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in de 
Woerdense Courant. Wanneer het nieuwe vergunningjaar ingaat (per april 2020), worden alle 
vergunninghouders waar de wijziging betrekking op heeft per brief geïnformeerd.     
 

Vervolgproces 

 

Voor het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid volgt binnenkort een RIB. Wanneer andere 
aanpassingen aan de parkeerverordening benodigd zijn, dan worden die naar aanleiding van het 
nieuwe parkeerbeleid verwerkt.     
 

Bevoegdheid raad: 
 

De bevoegdheid van de raad komt voor uit artikel 147 en 149 van de gemeentewet    
 

Bijlagen: 

19R.00887 Raadsbesluit wijziging Parkeerverordening 2013 

 

 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

 

 

http://corsa-prd-app1/scripts/wsisa.dll/WService=ws_corsa/post/showscan.r?object_type=S&object_id=19R.00887&rnd=default1572605445410_0.10370082680793518


RAADSBESLUIT  

19R.00887  

 

  

  

Onderwerp: Wijziging Parkeerverordening 2013 

  

 

 

De raad van de gemeente W oerden;  
 

 

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;  
 

b e s l u i t: 
 

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 (RVV 1990) met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 
1 van het RVV 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 feitelijke 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 schriftelijke 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;” 

 

II. Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2020.  
 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 18 december 2019 

 

De griffier   De voorzitter 
 

 

 

Drs. M.J.W. Tobeas  V.J.H. Molkenboer 
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