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1. Inleiding
Per kalenderjaar 2021 gaat de gemeente parkeervergunningen digitaal verlenen. Wij willen graag eind
november / begin december beginnen met het omzetten van bestaande vergunninghouders.
Maar wij willen ook dat vergunningen worden verleend op basis van vastgestelde tarieven.
2. Beoogd effect
 Het vaststellen van de tarieven van parkeerrechten in het kader van het vastgestelde parkeerbeleid.
 het digitaal aanvragen en verlenen van parkeervergunningen.
3. Argumenten
1.1 Daarmee wordt voorkomen dat het nieuwe parkeervergunningensysteem pas eind december kan
worden geïntroduceerd bij het publiek.
In het nieuwe systeem mogen alleen vastgestelde tarieven worden opgenomen. Als er wordt gewacht op
de raadsvergadering van 17 december, als o.a. de Verordening Parkeerbelastingen 2021 wordt behandeld,
wordt het nieuwe systeem vlak voor kerst geïntroduceerd bij het publiek. En dit wordt onverstandig
geacht omdat er nog geen ervaring is met het nieuwe systeem en eind december voor veel bewoners en
ondernemers een drukke periode is.
1.2 Dan kan gestart worden met het uniformeren en kostendekkend maken van parkeervergunningen
in de schilgebieden.
Dit is een maatregel waarmee de taakstelling van €400.000,- uit de Kadernota 2020 wordt ingevuld.
In het centrum is, overeenkomstig de Tarieventabel 2020, geen prijsverschil meer tussen de zones A en B
en geldt het duurste tarief voor bewonersvergunningen. Ook is het tarief van een bedrijvenvergunning
verhoogd naar €600. In de schilgebieden gelden nu nog wel verschillende tarieven. Deze verschillen zijn
lastig te automatiseren. Daarbij is het tarief van een vergunning zonder eigen parkeerplaats (ad. €48 per
jaar) wel erg laag. Het is de bedoeling dat de prijs van de bewonersvergunning schilgebied stapsgewijs
gelijkgetrokken wordt aan de prijs van een bewonersvergunning centrum (ad. €240,-). Er wordt gedacht
aan vijf ongeveer gelijke stappen (wat een jaarlijkse prijsstijging van ongeveer €30,- betekent).
1.3 De betaaltijden van het parkeren zijn uitgebreid.
Eerder dit jaar zijn de betaaltijden verruimd van 18.00 uur naar 20.00 uur van vrijdag tot en met
woensdag. Daarom voorziet dit voorstel in het verhogen van de tarieven van enkele vergunningen.
Deze verhoging geldt niet voor de Bewonersvergunning centrum en de Bedrijvenvergunning, omdat de
tarieven van deze vergunningen met het vaststellen van de Tarieventabel 2020 al zijn aangepast.
1.4 Er zijn nieuwe vergunningtypen in de Parkeerverordening 2020 geïntroduceerd.
Voor deze vergunningen is nog geen tarief vastgesteld. Het gaat om de vergunningen voor deelauto’s,
voor mantelzorgverleners en om de incidentele vergunning.
1.5 De vergunninghouder kan dan ook per kwartaal betalen.
Digitale vergunningen moeten bij verlening direct worden betaald anders is de vergunning ongeldig.
In principe wordt de vergunning voor het hele kalenderjaar verleend (met restitutie bij stopzetting).
In de huidige situatie kunnen vergunninghouders verspreid (per maand) betalen. Bij een digitale
vergunning zou de parkeervergunning dan elke maand verlengd moeten worden via de computer.
Dit wordt als omslachtig beschouwd. Om verspreid betalen toch mogelijk te maken wordt de raad
gevraagd om voor de duurdere vergunningen een kwartaalprijs vast te stellen, zijnde ¼ deel van het
jaarbedrag.
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4. Kanttekeningen
1.1 De tarieven kunnen wijzigen als in december de Tarieventabel 2021 wordt vastgesteld.
Met onderhavig voorstel kunnen we in november al starten met het verlenen van digitale vergunningen
voor het kalenderjaar 2021 (het omzetten van bestaande vergunninghouders). In de raadsvergadering
van 17 december wordt de raad gevraagd de verschillende belastingverordeningen (waaronder de
parkeerbelastingen) met de daarbij horende tarieven vast te stellen voor het kalenderjaar 2021. Als de
raad besluit om de tarieven te wijzigen, gelden die nieuwe tarieven alleen voor aanvragen die na 1 januari
zijn ingediend. Dit geldt ook voor vergunninghouders die een vergunning voor een kwartaal hebben.
5. Financiën
In de kadernota zijn taakstellingen met betrekking tot de parkeerexploitatie vastgesteld. Bij de
behandeling van de Verordening parkeerbelastingen 2021, in de raadsvergadering van december, komt
dit aan de orde.
6. Uitvoering
De ‘Eerste wijziging Tarieventabel 2020’, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2020 wordt
digitaal bekend gemaakt op de officiële website van de overheid.
Vergunninghouders worden te zijner tijd geïnformeerd over het nieuwe vergunningensysteem.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 15 september 2020.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

M. Plantinga-Leenders

H.F. van Oosterhout
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2020, B&W nummer: 20/496;
gelet op artikel 225, eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de
Eerste wijziging van de Tarieventabel 2020, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2020.

Artikel 1: Parkeertarieven
De tarieven van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen
bedragen:
Gesloten terreinen
Open terreinen
Bij parkeerapparatuur, geplaatst bij:
€ 1,80 per uur
€ 2,00 per 58 minuten
Het dagtarief bedraagt:
€ 10,00
€ 12,00
Gesloten terreinen zijn de volgende, op de in artikel 4 genoemde tekening aangegeven, met een
beweegbare slagboom uitgeruste, terreinen of parkeergarages:
 P- Noord
 Parkeergarage Westerstraat
 Parkeergarage Willinkplein
 P-Schapenveenweg-overloopterrein
Open terreinen zijn alle aangegeven terreinen op de in artikel 4 genoemde tekening, met uitzondering
van de genoemde gesloten terreinen.

Artikel 2: Tarieven parkeervergunningen
De tarieven van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen,
bedragen:
Vergunning*

Prijs per
Prijs per
kalenderjaar
kwartaal
Bewonersvergunning
€ 240
€ 60
Bewonersvergunning schilgebied
€ 96
€ 24
Bezoekersvergunning schilgebied
€ 16
n.v.t.
Bedrijvenvergunning
€ 600
€150
Werkendenvergunning
€ 300
€ 75
Functionele vergunning
€ 240
€ 60
Onderhoudsvergunning
n.v.t.
n.v.t.
Mantelzorgvergunning
€0
€0
Deelautovergunning aanbieder
€ 240
€ 60
Deelautovergunning deelnemer
€ 240
€ 60
Incidentele vergunning
n.v.t.
n.v.t.
* Vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2020.

Prijs per dag
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€5
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 10
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Artikel 3: Naheffing
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting als bedoeld in artikel 2,
onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen bedragen:

€ 64,50

Artikel 4: Tekening
De indeling in gesloten en open terreinen van artikel 1 is aangegeven op de bijgevoegde en onlosmakelijk
bij deze tarieventabel behorende kaart.

Artikel 5: Inwerkingtreding en citeertitel
1.

De ‘Tarieventabel 2020 zoals die geldt per 1 januari 2020, behorende bij de Verordening
Parkeerbelastingen 2020’ van 20 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het
tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van 1 november 2020.
3. Deze tarieventabel kan worden aangehaald als de ‘Eerste wijziging Tarieventabel 2020, behorende
bij de Verordening parkeerbelastingen 2020’.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 oktober 2020.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout
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Tekening: Overzicht open en gesloten parkeerterreinen
Als bedoeld in artikel 1 van de ‘Eerste wijziging Tarieventabel 2020’

