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 Openbare Ruimte Sigrid Kunnen Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4619  

B&W-besluit   18-02-2014 

Uitwisseling    

Raad    26-03-2014 

Agendanummer   13a 

 

Onderwerp:  

Wegsleepverordening Hillegom 2014 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De wegsleepverordening Hillegom 2003 in te trekken; 

2. De wegsleepverordening Hillegom 2014 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Wegenverkeerswet 1994 

 

Doelstelling:  

Een actuele wegsleepverordening 

 

 

Inleiding: 

De wegsleepverordening van de gemeente Hillegom is na 10 jaar aan vernieuwing toe. 

De wijzigingen zijn beperkt gebleven tot het niet meer benoemen van de wegen waarop 

de verordening van toepassing is en het niet meer opnemen van de tarieven in de 

verordening.  

 

De tarieven voor het overbrengen en bewaren staan in de verordening van 2003 

opgenomen. Bij wijzigingen van de tarieven zou de gehele verordening opnieuw 

vastgesteld moeten worden. Daarom zijn de tarieven nu opgenomen in een aparte 

bijlage: de tarievenlijst. Daarnaast zijn de tarieven aangepast conform de prijzen die 

de bergingscentrale nu hanteert. Om wijzigingen in de tarievenlijst makkelijker door 

te voeren is in de nieuwe verordening opgenomen dat het college dit voortaan 

jaarlijks kan aanpassen op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. 

 

In de verordening van 2003 stonden alle wegen genoemd waarop de verordening van 

toepassing is. Deze staan echter ook in de Wegenverkeerswet. Daar wordt nu naar 

verwezen. 

 

Argumenten: 

1.   Een actuele wegsleepverordening 
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De wegsleepverordening was toe aan een update. De tarievenlijst was niet meer 

actueel. Daarnaast worden de wegen waarop de verordening van toepassing is niet 

meer expliciet genoemd. Deze staan ook in de Wegenverkeerswet genoemd. Hier 

wordt naar verwezen.  

 

2.1  Handhaving van verkeerd en/of gevaarlijk geparkeerde voertuigen blijft 

gecontinueerd. 

Genomen verkeersmaatregelen moeten ook gehandhaafd worden. Met de 

wegsleepverordening is dit gewaarborgd.  

 

2.2 Tarievenlijst voortaan door college laten vaststellen 

Door het college de bevoegdheid te geven de tarievenlijst voortaan vast te laten 

stellen in plaats van de raad kunnen wijzigingen sneller doorgevoerd worden. 

Nadat de verordening is vastgesteld wordt de Tarievenlijst vastgesteld door het 

college. 

 

Financiële dekking: 

Het wegslepen van voertuigen op grond van de wegsleepverordening komt voor 

rekening van de eigenaar van het voertuig en heeft dus geen financiële consequenties.  

Omdat de uitvoer van het wegslepen bestuursdwang is moet er wel ambtelijke 

capaciteit ingezet worden voor de uitvoering. 

 

Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

N.v.t. 

 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Wegsleepverordening Hillegom 2014  

- Tarievenlijst wegsleepverordening Hillegom 2014  

- Wegsleepverordening Hillegom 2003 

Informatie bij: mw. S. Kunnen, s.kunnen@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 283 
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Nr.     3. Bestuur\4619 

B&W-besluit   18-02-2014 

Uitwisseling    

Raad    26-03-2014 

Agendanummer   13a 

 

 

Onderwerp: 

Wegsleepverordening Hillegom 2014 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van 

de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen. 

 

besluit:  

1. De wegsleepverordening Hillegom 2003 in te trekken; 

2. De wegsleepverordening Hillegom 2014 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 maart 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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