Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Weesp houdende regels over voorwaarden rondom het verlenen van
parkeervergunningen (Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Weesp)

Het college van burgemeester en wethouders van Weesp,
gelet op de artikel 160 en 225 van de Gemeentewet en de artikelen 4, 5, 6 en 9.3 van de
Parkeerverordening Weesp 2021,
besluit de volgende regeling vast te stellen:
Uitwerkingsbesluit parkeerverordening Weesp
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
 college: het college van burgemeester en wethouders;
 parkeerverordening: de Parkeerverordening Weesp 2021
 parkeerapparatuurplaats: parkeerplaats, behorende bij de parkeerapparatuur, waarvoor
parkeerbelasting wordt geheven;
 GA-vergunning: parkeervergunning voor houders van een Gehandicaptenparkeerkaart, of voor
instellingen een Gehandicaptenparkeerkaart voor Instellingen;
Artikel 2 Vergunninggebieden
De vergunninggebieden zijn beschreven in de Verordening Parkeerbelastingen Weesp 2021.
Artikel 3 Bewonersvergunning
1. Behoudens het bepaalde in het volgende lid van dit artikel bedraagt het aantal te
verlenen bewonersvergunningen maximaal één per adres.
2. Het college kan per adres maximaal één tweede bewonersvergunning verlenen aan de
houder van een motorvoertuig die bewoner is van een adres gelegen in:
a. vergunninggebied Weesp-1, Weesp-2 of Weesp-3 indien de bewoner of
bewoners op 30 juni 2020 op het adres ingeschreven stonden, op 30 juni 2020
houder zijn van ten minste twee motorvoertuigen en de bewoner of bewoners
vóór 1 juli 2021 een tweede bewonersvergunning hebben aangevraagd.
b. in vergunninggebied Weesp-4, indien de bewoner of bewoners van het adres
houder zijn van ten minste twee motorvoertuigen.

Artikel 4. Hulpverlenersvergunning
De volgende professionele zorg- of hulpverleningsinstellingen kunnen in aanmerking komen voor
een hulpverlenersvergunning:
a) ziekenhuizen;
b) verpleeghuizen;
c) jeugdtandheelkundige zorg;
d) fysiotherapiepraktijken;
e) bloedafname- en trombosedienst;
f) instellingen voor thuiszorg;
g) de GGD, voor zover het spoedeisende werkzaamheden betreft, alsmede andere
organisaties op het gebied van de gezondheidszorg voor zover deze met de
uitvoering van dezelfde wettelijke taken zijn belast en deze een spoedeisend
karakter hebben;
h) kraamzorginstellingen ten behoeve van partusassistentie;
i) instellingen voor outreachende ambulante geestelijke gezondheidszorg
(crisishulpverlening);
j) dierenambulance.
Artikel 5. Maatschappelijke vergunning
Per vestiging van het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs worden, vanwege het
lerarentekort, additioneel 2 maatschappelijke parkeervergunningen beschikbaar gesteld tegen
regulier tarief.
Artikel 6. Mantelzorgvergunning
Het college kan een mantelzorgvergunning verlenen aan de wettelijk vertegenwoordiger van een
minderjarige bewoner, indien de wettelijk vertegenwoordiger en de minderjarige bewoner op
hetzelfde adres staan ingeschreven.
Artikel 7. GA-parkeervergunning voor bezoekers
Het college kan maximaal één GA-parkeervergunning voor bezoekers verlenen aan een wettelijk
vertegenwoordiger van een minderjarige bezoeker of anderszins handelingsonbekwame
bezoeker, indien:
a. de minderjarige gehandicapte bezoeker dan wel de handelingsonbekwame bezoeker in
het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en geen bewoner
is,
b. de wettelijke vertegenwoordiger dan wel één van de ouders, bewindvoerders of mentoren
houder zijn van een motorvoertuig, en
c. niet wordt beschikt over een GA-bezoekerskaart.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 maart 2021
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Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Weesp
Aldus vastgesteld in de vergadering van
De voorzitter
De gemeentesecretaris
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Toelichting op het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening
Algemeen
In dit besluit wordt een aantal onderwerpen uitgewerkt die zijn geregeld in de Parkeerverordening
2021 (verder: de parkeerverordening). Hoofdstuk 2 van de parkeerverordening bevat een
limitatieve opsomming van onderwerpen die op basis van deze parkeerverordening nader
geregeld kunnen worden door het college van burgemeester en wethouders. De
parkeerverordening moet worden gelezen in samenhang met de Verordening Parkeerbelastingen
2021. In de Verordening Parkeerbelastingen 2021 zijn onder meer de parkeertarieven vastgelegd,
de vergunningtarieven, de vergunningsgebiedsgrenzen en tariefgebieden.
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 1 van de parkeerverordening bevat begripsomschrijvingen die ook voor de uitvoering van
dit uitwerkingsbesluit van belang zijn.
Artikel 2. Vergunninggebieden
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Artikel 3. Bewonersvergunning
In dit artikel wordt, in lijn met het raadsbesluit op de Nota Parkeermaatregelen 2019, bepaald dat
per adres maximaal één 1e bewonersvergunning beschikbaar is, en per adres (onder voorwaarden)
maximaal één 2e bewonersvergunning.
Tevens is uitgewerkt dat men een tweede vergunning kan aanvragen in deze vergunninggebieden
als men op 30 juni 2020 al op het desbetreffende adres woonde èn op 30 juni 2020 al twee
motorvoertuigen bezit.
Artikel 4. Hulpverlenersvergunning
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Artikel 5. Maatschappelijke vergunning
Dit artikel heeft als doel scholen tegemoet te komen bij het behouden en werven van leraren in
basis en voortgezet onderwijs.
Artikel 6. Mantelzorgvergunning
Dit artikel is gericht op mantelzorgvergunningen ten behoeve van minderjarigen die mantelzorg
ontvangen.
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Artikel 7. GA-parkeervergunning voor bezoekers

Dit artikel is gericht op GA-parkeervergunningen ten behoeve van minderjarige gehandicapte
bezoekers.

Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Artikel 9. Citeertitel
Dit artikel behoeft geen toelichting.
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