Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende
regels omtrent parkeren op straatniveau, zoals de bloktijden en parkeerduurbeperkingen
(Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 2021)
Het college van burgemeester en wethouders van Weesp,

gelet op de artikelen 4, 5 en 6 van de Parkeerverordening 2021 en artikel 225 van de Gemeentewet,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 2021
Artikel 1
Tegen voldoening van de belasting, bedoeld in artikel 1, onder a, van de Verordening
Parkeerbelastingen 2021, mag worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen in de
tariefgebieden, zoals omschreven in de bij die verordening behorende Tarieventabel.
Artikel 2
Bij de voldoening van de parkeerbelasting wordt het kenteken opgegeven van het te parkeren
voertuig en worden de overige voorschriften die op of bij de parkeerapparatuur staan vermeld of uit
de parkeerapparatuur of de parkeerkaart blijken in acht genomen.
Artikel 3
1. Geen naheffingsaanslag wordt opgelegd binnen 10 minuten na het verstrijken van de
geldigheidsduur van het tijdgebonden parkeerrecht, dan wel binnen 10 minuten na afloop
van een periode waarvoor aangifte van parkeerbelasting is gedaan.
2. Het eerste lid geldt niet indien bij aanvang van het parkeren het in werking stellen van de
parkeerapparatuur geschiedt door het via de mobiele telefoon, of andere
communicatiemiddelen, inloggen op de centrale computer.
Artikel 4
Elkaar in tijd overlappende parkeerrechten zijn geldig voor de totale van die tijdgebonden
parkeerrechten bij elkaar opgetelde parkeertijd. Een tijdgebonden parkeerrecht gekocht voor het
bedrag van een dagparkeerrecht, geldt als dagparkeerrecht.
Artikel 5
Indien voldoening van de parkeerbelasting, bedoeld in artikel 1, onder a, van de Verordening
Parkeerbelastingen 2021 door middel van het in werking stellen van parkeerapparatuur middels een
daarvoor ingerichte mobiele telefoon of andere communicatiemiddelen geschiedt, gebeurt dit met
inachtneming van de voorschriften die bij de verstrekking van of het toestaan van deze apparatuur,
waarvan het model en de versie van gemeentewege wordt bepaald, zijn gesteld.

Artikel 6
1. De bloktijden, bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2021 en hoofdstuk 3 van de bij
de Verordening Parkeerbelastingen 2021 behorende Tarieventabel, zoals in tariefgebieden
worden gehanteerd voor de zondag, gelden tevens op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag,
Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.
2. Wanneer het college geen bloktijden betaald parkeren heeft aangewezen voor een
tariefgebied voor de zondag, dan wel indien het college enkel bloktijden betaald parkeren
heeft aangewezen voor een tariefgebied op de koopzondagen, dan is er op de genoemde
feestdagen geen parkeerbelasting verschuldigd.
Artikel 7
Op Koningsdag hoeft geen parkeerbelasting te worden voldaan.
Artikel 8
Ter nadere bepaling van de plaats en het tijdstip van het parkeren, bedoeld in artikel 1, onder a, van
de Verordening Parkeerbelastingen 2021, wordt de in de bijlage opgenomen stratentabel
vastgesteld. In de Stratentabel wordt op straatniveau beschreven welke tarieven en tariefregimes er
gelden, op welke tijden parkeergeld betaald moet worden en welke parkeerduur- en
geldigheidsbeperkingen van toepassing zijn .
Artikel 9
De parkeerbelasting en de tarieven, bedoeld in de Verordening Parkeerbelastingen 2021, zijn
verschuldigd op de door het college conform artikel 3 van de Parkeerverordening 2021 aangewezen
bloktijden.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van de Verordening
Parkeerbelastingen 2021.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Weesp 2021.
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