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Vaststellen van de wegsleepverordening 2008

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De wegsleepverordening Nieuwkoop 2008 vast te stellen;
2. De wegsleepverordeningen van de voormalige gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en
Ter Aar in te trekken.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Inleiding
In bepaalde gevallen waarin voertuigen fout zijn geparkeerd, wordt gebruik gemaakt van
de bevoegdheid om voertuigen weg te slepen. Het gaat daarbij om situaties dat
voertuigen hinderlijk in de weg staan, zoals bij markten en evenementen en in situaties
waarbij het geparkeerde voertuig gevaar opleveren. Met het wegslepen wordt in
tegenstelling tot een parkeerboete, de overtreding opgeheven.
De voormalige gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar beschikten over een
wegsleepregeling en een verordening tot het wegslepen van voertuigen. In het kader van
de herindeling is het wenselijk deze verordening te harmoniseren.
In de beleidsnota Wegsleepregeling Nieuwkoop is de aanpak rond het wegslepen van
voertuigen uitgewerkt. De gemeente dient het wegslepen bij een door de raad
vastgestelde verordening te regelen. De werkwijze zoals die in de beleidsnota is
beschreven en is vastgelegd in de verordening, sluit aan op de aanpak zoals die werd
gehanteerd in de voormalige gemeenten en komt overeen met de werkwijze zoals die
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wordt uitgevoerd in Alphen aan den Rijn. Op kleine onderdelen is de werkwijze
geactualiseerd.
Het wegslepen van voertuigen zal altijd met terughoudendheid worden gehanteerd.
Voor het handhaven van parkeerverboden zal in principe de ‘gewone’ parkeerboete als
eerste middel worden ingezet. Alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is om de
overtreding ongedaan te maken, zal tot wegslepen worden overgegaan.
De gemeente moet in een verordening wegen aanwijzen waar tot wegslepen kan worden
overgegaan. Uit oogpunt van eenduidig beleid, is het wenselijk aan te sluiten op de in de
Wet genoemde situaties, d.w.z. die plaatsen waarop d.m.v. bebording het parkeren is
verboden. Dat betekent dat alle weggedeelten en wegen, waar de in het Besluit
wegslepen voertuigen genoemde bebording is geplaatst, aan te wijzen.
Het is wenselijk de weggebruiker te attenderen op het feit dat binnen de gemeente kan
worden overgegaan tot wegslepen. In de nota wordt voorgesteld om aanduidingen te
plaatsen op die plaatsen in de gemeente, waar eerder tot wegslepen zal worden
overgegaan.
De afweging en het besluit om tot wegslepen over te gaan wordt in regel op ambtelijk
niveau gemaakt bij de uitvoering van taken. In de nota wordt voorgesteld de
afdelingsmanagers U&H en BOR te mandateren de wegsleepregeling uit te voeren.
Destijds is Garage- en Bergingsbedrijf C. van Oosten uit Alphen aan den Rijn
aangewezen voor het daadwerkelijke wegslepen en het in bewaring houden van
voertuigen en. Dit bedrijf verleent vergelijkbare werkzaamheden ook voor de gemeente
Alphen aan den Rijn. Ook de administratieve afhandeling rond het wegslepen worden
door het bergingsbedrijf uitgevoerd. De kosten voor het wegslepen worden door het
bergingsbedrijf direct aan de betrokkene doorberekend. De tarieven hiervoor zijn in de
verordening vastgesteld.
De dienstverlening van het bergingsbedrijf is geregeld in een overeenkomst tussen
gemeente en bergingsbedrijf.
Beoogd effect
Het opheffen van belemmeringen en gevaarlijke situaties die ontstaan door foutief
geparkeerde voertuigen op plaatsen waar een parkeerverbod geldt.
Argumenten:
1. Het is wenselijk om binnen de gemeente te beschikken over een
wegsleepregeling, waarmee in gevallen waarin een parkeerverbod wordt
overtreden, de overtreding ongedaan te maken;
2. In de voormalige gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar werd gewerkt met
een wegsleepregeling. Op grond van de Wet algemene regels herindeling dient
onze gemeente voor 1 januari 2009 alle verordeningen en regelingen te hebben
geharmoniseerd.
Financiën
De uitvoering van de regeling brengt geen kosten met zich mee, omdat de kosten die
gemoeid zijn met het wegslepen door de berger worden verhaald op de betrokkene.
Alleen in die gevallen waarin de betrokkene zijn voertuig niet ophaalt is er sprake van

2

kosten die de gemeente moet vergoeden aan de berger. De kans dat het voorkomt dat
een eigenaar zijn voertuig niet ophaalt is klein.
Juridische aspecten
De basis van de gemeentelijke wegsleepregeling is de Wegenverkeerswet en het Besluit
wegslepen voertuigen. Daarin is aangegeven dat de gemeenten het wegslepen binnen
hun gemeentegrenzen moeten regelen in een verordening.
Naast een verordening is het noodzakelijk dat de gemeente een bergingsbedrijf aanwijst
en hiermee een overeenkomst afsluit.
Uit praktisch oogpunt is het noodzakelijk dat ons college de uitvoering van de
wegsleepverordening mandateert. In de verordening is voorzien in het verlenen van
mandaat.
Communicatie
De verordening zal met uitleg van de wegsleepregeling worden gepubliceerd. Voorts zal
de politie worden geïnformeerd over de invoering van de wegsleepregeling in de gehele
nieuwe gemeente.
Met de betrokken medewerkers, waaraan ondermandaat wordt verleend zal de
procedure rond de wegsleepregeling worden doorgenomen.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
• Beleidsnota wegsleepregeling Nieuwkoop
• Wegsleepverordening voor de gemeente Nieuwkoop 2008
• Overeenkomst met bergingsbedrijf Van Oosten

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie

3

