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onderwerp : Opbrengstenvanprocessen-verbaalennaheffingsaanslagen

Geachte dames en heren,

ln de vergadering van de commissie d.d. 1 juli 2019 heb ik u toegezegd uw raad te
informeren over de opbrengsten van processen-verbaal en naheffingsaanslagen
parkeerbelastingen. lk kan hierover het volgende melden.

De Wet OM-afdoening is vanaf 2010 van toepassing op o.a. gemeenten. Die wet stelt

gemeenten in staat bij bepaalde overtredingen van de APV een bestuurlijke

strafbeschikking op te leggen aan de overtreder. Dit gebeurt door onze Boa's. Het

instrument van de bestuurlijke strafbeschikking geeft de mogelijkheid om overlast in de

openbare ruimte aan te pakken. Er is sprake van een strafbaar feit, waartegen in verzet

kan worden opgekomen bij het OM. De opbrengsten van de opgelegde boetes vloeien in

de Rijkskas. Hiervoor ontvangt de gemeente geen vergoeding.

Verkeershandhavers (Boa's) kunnen weggebruikers bekeuren als ze zich niet aan de

verkeersregels houden (zoals verkeerd parkeren e.d.). Voor lichte overtredingen kunnen

ze boetes uitschrijven in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving

Verkeersvoorschriften (ook welWet Mulder genoemd). Wanneer een Boa een overtreding

waarneemt wordt een proces-verbaal opgemaakt. ln het proces-verbaal zijn alle gegevens

van de overtreding opgenomen. De opbrengsten van de opgelegde boetes vloeien in de

Rijkskas. Hiervoor ontvangen wij als gemeente geen vergoeding.

De basisgedachte bij de parkeerbelastingen (betaald parkeren) is: eerst betalen dan

parkeren. lnvoering van de parkeerbelastingen betekent daarom tegelijkertijd handhaving

door parkeercontroleurs. Deze parkeercontroleurs hebben de bevoegdheid om bij

overtredingen (niet of te weinig betalen) naheffingsaanslagen op te leggen. ln de

volksmond worden deze belastingaanslagen meestal 'parkeerboetes'genoemd. Uw raad

stelt het rag vast tot ten hoogste een wettelijk voorgeschreven maximum. De

opbrengsten de opgelegde'parkeerboetes' vloeien in de gemeentekas
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