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Samenvatting:
Zowel de gemeenteraad van Beemster als Purmerend hebben in 2002 voor het laatst een
wegsleepverordening vastgesteld. Alleen de aangewezen plaats van bewaring (artikel 3) en de
kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) verschillen. In aanloop
naar de fusie met de gemeente Purmerend zijn de Wegsleepverordeningen van Beemster en
Purmerend geharmoniseerd. Er is, in samenspraak met de betreffende bedrijven, voor
gekozen om gebruik te maken van twee wegsleepbedrijven en dus twee aangewezen plaatsen
van bewaring. Daarnaast zijn de kosten voor het overbrengen en bewaren van de voertuigen
geharmoniseerd. De tarieven zijn afgestemd met de wegsleepbedrijven.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit over te gaan
tot vaststelling van de Wegsleepverordening Beemster 2021.
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Middenbeemster, 21 september 2021
Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:
Het college van burgemeester en wethouders is in een aantal gevallen bevoegd om
voertuigen weg te slepen. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een
bijzondere vorm van bestuursdwang. Dit is geregeld in de artikelen 170 en verder van de
Wegenverkeerswet 1994. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de
wet is neergelegd, kan het college pas goed van deze bevoegdheid gebruikmaken wanneer
de raad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze
bevoegdheid. Het gaat dan om nadere regels over de aanwijzing van de plaats(en) waar de
weggesleepte voertuigen worden bewaard, de berekening van de kosten die verbonden zijn
aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen en de eventuele aanwijzing
van wegen en weggedeelten waar voertuigen mogen worden weggesleept.
Zowel de gemeenteraad van Beemster als Purmerend hebben in 2002 voor het laatst een
wegsleepverordening vastgesteld. Alleen de aangewezen plaats van bewaring (artikel 3) en
de kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) verschillen. Daarnaast
is aan de huidige wegsleepverordening van Purmerend een toelichting gevoegd waarin is
beschreven wat wegsleepwaardige overtredingen zijn.
Voor een soepele overgang bij de fusie in 2022 is het wenselijk om de wegsleepverordeningen te harmoniseren.
Oplossingsrichtingen:
In aanloop naar de fusie met de gemeente Purmerend zijn de Wegsleepverordeningen van
Beemster en Purmerend geharmoniseerd. Er is, in samenspraak met de betreffende
bedrijven, voor gekozen om gebruik te maken van twee wegsleepbedrijven en dus twee
aangewezen plaatsen van bewaring. De openingstijden van de twee plaatsen van bewaring
zijn ook in de verordening opgenomen.
Daarnaast zijn de kosten voor het overbrengen en bewaren van de voertuigen
geharmoniseerd. De tarieven zijn afgestemd met de wegsleepbedrijven. In de nieuwe
wegsleepverordening van Purmerend wordt voor de tarieven verwezen naar de bij de
Verordening Parkeerbelasting behorende tarieventabel. Aangezien Beemster een dergelijke
verordening niet heeft, zijn de tarieven voor het overbrengen en bewaren van de voertuigen
wel in de nieuwe Wegsleepverordening van Beemster opgenomen. De wegsleep- en
bewaarkosten zullen uiteindelijk doorberekend worden aan de overtreder.
De Wegsleepverordening Beemster 2002 kan ingetrokken worden.
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Meetbare doelstellingen:
Is niet van toepassing op dit voorstel.
Financiële consequenties/risico’s:
Door middel van geharmoniseerde wegsleep- en bewaarkosten zal het wegslepen
kostenneutraal uitgevoerd worden, doordat deze worden doorberekend aan de overtreder.
Hierdoor zijn er geen financiële consequenties.
Communicatie:
Na vaststelling van de Wegsleepverordening door de gemeenteraad wordt dit op wettelijke
wijze gepubliceerd.
Relatie met fusie:
In aanloop naar de fusie met de gemeente Purmerend zijn de Wegsleepverordeningen van
Beemster en Purmerend geactualiseerd en geharmoniseerd. Tot de fusiedatum blijven in
beide gemeenten twee aparte Wegsleepverordeningen bestaan, maar deze zijn inhoudelijk
nu identiek. Na de fusie zal de Wegsleepverordening van Purmerend worden bekrachtigd.
Monitoring/evaluatie:
Evaluatie op grond van praktische ervaringen met bestaande regelgeving is een voortdurend
proces.
Voorstel:
De Wegsleepverordening Beemster 2021 vaststellen overeenkomstig bijgaand ontwerp
raadsbesluit.
burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop
burgemeester

A.G. Dehé
loco-gemeentesecretaris

Bijlage:
- raadsbesluit / Wegsleepverordening Beemster 2021
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De raad van de gemeente Beemster,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021,
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet
1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende Wegsleepverordening 2021 gemeente Beemster:
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a) besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;
b) college: het college van burgemeester en wethouders;
c) het RVV 1990: het reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990,
staatsblad 459
d) motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;
e) voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;
f) wet: de Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 2 Reikwijdte verordening
Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden
aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente, voor zover ze behoren tot
een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.
Artikel 3 Plaats van bewaring
1. Als plaatsen van bewaring van voertuigen wordt aangewezen de daartoe ingerichte
terrein van:
a. Garage Transportbedrijf Cees Jonk Zonen, Neckerstraat 1 te Purmerend;
b. Auto- en takelbedrijf Schoenmaker en zn, Kathoek 10 te Avenhorn.
2. De openingstijden van de in het eerste lid sub a bedoelde bewaarplaats zijn van maandag
tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. De openingstijden van de in het eerste lid
sub b bedoelde bewaarplaats zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00
uur. Buiten de openingstijden en op zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn de
genoemde bedrijven telefonisch bereikbaar voor overleg betreffende de weggesleepte
voertuigen.
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Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen
1. De kosten voor het overbrengen en in bewaring nemen van een voertuig, die bestuurd
mag worden met een ABET rijbewijs met een maximumgewicht van 3.500 kilogram naar
de bewaarplaats en het aldaar bewaren van dat voertuig bedragen:
a. Algemeen tarief: € 250,00
b. Het bewaartarief bedraagt € 12,50 per etmaal of gedeelte daarvan.
2. Het algemeen tarief wordt ook in rekening gebracht als door het wegsleepbedrijf met de
overbrenging is aangevangen.
3. De kosten voor het overbrengen en in bewaring nemen van een voertuig met een gewicht
boven de 3500 kg naar de bewaarplaats en het aldaar bewaren, worden bepaald door het
bergingsbedrijf na voorafgaand overleg met het college.
Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van
gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een
behoorlijk zichtbare kentekenplaat
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164,
zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 6 Verkoop of vernietiging van niet afgehaalde voertuigen
Wanneer het voertuig binnen drie maanden na het in bewaring stellen niet is afgehaald, is het
college bevoegd om het voertuig te verkopen, of, indien verkoop naar zijn oordeel niet
mogelijk is, het voertuig om niet aan een derde in eigendom over te dragen of te vernietigen.
Eenzelfde bevoegdheid heeft het college als de te maken of reeds gemaakte kosten, in
verhouding tot de waarde van het voertuig, onevenredig hoog worden. De verkoop of
vernietiging van het voertuig vindt plaats conform het Besluit wegslepen van voertuigen.
Artikel 7 Inwerkingtreding en intrekking oude verordening
Deze verordening treedt in werking de eerste dag na bekendmaking hiervan. De
Wegsleepverordening Beemster 2002 wordt op die datum ingetrokken.
Artikel 8 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Wegsleepverordening Beemster 2021.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 12 oktober 2021

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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