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Voorgesteld besluit
de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Dordrecht vast te stellen;

de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het 
parkeren Dordrecht vast te stellen;

de kostenonderbouwing vast te stellen.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?
Het doel van beslispunten 1, 2 en 3 is om de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht, 
Parkeerverordening Dordrecht en de kostenonderbouwing vast te stellen. Tevens wordt met dit 
voorstel invulling gegeven aan een meer sturend parkeerbeleid. Dit is in het coalitieakkoord en de 
Koersnota opgenomen.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Beslispunt 1: 
Er hebben tekstuele wijzigingen in het gehele document plaatsgevonden. In artikel 1 (Definities) 
zijn bijvoorbeeld de definities van 'adres', 'parkeerdruk' (worden verder in het besluit genoemd) en 
'mantelzorgregeling' opgenomen. Ook hebben wij in artikelen 5 en 6 enkele wijzigingen 
aangebracht.

Daarnaast zijn de tarieven in bijlage I (Tarieventabel) aangepast. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
het maximum tarief naheffingsaanslag van € 65,30 per 1 januari 2021 (zie Staatscourant 2020, 
41934) en de aanpassingen conform de indexering van 1,59% voor de parkeertarieven. 

Tarief naheffingsaanslag
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt jaarlijks in de zomer bekend of 
de naheffingsaanslag parkeerbelasting met ingang van de daaropvolgende 1 januari mag worden 
verhoogd. De afgelopen twee jaren bedroeg deze verhoging € 0,70 en € 1,80 per 
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naheffingsaanslag. Voor de scenarioberekening gaan wij ervan uit dat de verhoging jaarlijks € 1,00 
per naheffingsaanslag zal bedragen. Bij het aanbieden van het separate voorstel van de 
tariefsverhoging zal het daadwerkelijk bekend gemaakte bedrag worden opgenomen. Een 
eventuele tariefsverhoging leidt tot een toename van de totale inkomsten, maar wordt per saldo 
gecompenseerd door de toename van de handhavingskosten (kostenindexering). Het netto effect 
voor de exploitatie is derhalve circa € 0,-. 

Effect op de EPV: De tariefaanpassing leidt er toe dat de opbrengsten in 2021 per saldo met circa € 
185.000,- kunnen toenemen. 

In de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht Bijlage I is opgenomen om het tarief voor de 2e 
bewonersvergunningen en de POET-vergunning niet in één keer te verhogen van het huidige tarief 
naar € 180,- per half jaar, maar dit gefaseerd over drie jaar uit te smeren, conform de ingebrachte 
amendementen A3 en A4 (RIS/2382373):

 1e jaar 2020, € 120,90 (2020);
 2e jaar 2021, € 140,- (2021);
 3e jaar 2022, € 160,- (2022);
 4e jaar 2023, € 180,- (2023).

Met deze aanpassing in dit raadsvoorstel wordt nog steeds voldaan aan de afspraken uit het 
coalitieakkoord en recht gedaan aan de wens uit de raad om de tariefsverhoging gematigd in te 
voeren.

Hieronder wordt het effect van de CPI-indexering op de publiekrechtelijke tarieven inzichtelijk 
gemaakt.

Kortparkeertarieven straat 
Toepassing van de inflatiecorrectie laat de volgende ontwikkeling van de publieke 
kortparkeertarieven zien: 

Tariefzone: 1 2 3 4 5 7*
Jaar: Index:       
2020 vastgesteld  € 2,80 € 1,90 € 1,70 € 1,50 €1,50 € 1,20
2020 onafgerond 2,6% € 2,949 € 1,999 € 1,761 € 1,761 € 1,595 € 1,242
2021 onafgerond 1,59% € 2,996 € 2,031 € 1,789 € 1,789 € 1,620 € 1,262
2021 scenario voorstel  € 3,00 € 2,00 € 1,80 € 1,50 € 1,60 € 1,20

*          Tarief per 4 uur

Wanneer de CPI-index (na afronding) wordt toegepast, stijgen de uurtarieven in alle tariefzones. 
De tarieven in de tariefzones 4 (Gezondheidspark) en 5 (Energiehuis) zijn sinds respectievelijk 
2013 en 2016 ongewijzigd. Voorgesteld wordt het tarief voor tariefzone 4 niet te verhogen. 
Rekening houdend met een prijselasticiteit van 50% levert deze tariefverhoging in 2021 circa € 
100.000,- extra inkomsten op.

Parkeervergunningtarieven
Voor de parkeervergunningtarieven geldt dat deze uit praktisch oogpunt afgerond worden op een 
maandbedrag dat een veelvoud van € 0,05 is. Dit betekent dat niet voor alle vergunningen de 
tariefstijging exact 1,59% zal zijn. Gemiddeld bedraagt de tariefverhoging wel 1,59%. Bij 
gelijkblijvende vergunningenuitgifte (bewoners- en zakelijke vergunningen) levert een 
tariefverhoging van 1,59% op alle parkeervergunningen in 2021 circa € 20.000,- extra inkomsten 
op.

Beslispunt 2:
Ook hier hebben er hebben tekstuele wijzigingen in het gehele document plaatsgevonden. Artikel 1 
luidt nu 'Definities' in plaats van 'Begripsbepalingen'. In artikel 3 is geregeld dat de 
schippersvergunning ook voor sector C kan worden verleend.
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Verder is er op basis van de volgende afspraak in het coalitieakkoord besloten om de 
Mantelzorgregeling op te nemen in de Parkeerverordening Dordrecht (Art. 1 en 9): "Om 
overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, ontwikkelen we passende respijtvoorzieningen. 
Daarnaast maken we werk van gratis parkeren voor mantelzorgers als onderdeel van een breed 
ondersteuningsarrangement voor deze groep. Hiervoor reserveren we extra middelen bovenop het 
bestaande budget.".

Bij vaststelling van de wijziging op de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en de 
Parkeerverordening blijven de besluiten 'Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting 
Dordrecht' (Gemeenteblad 2020, 173426 van 10 juli 2020) en 'Nadere regels Parkeerverordening 
Dordrecht' (SO/1875492) van kracht, tot wij nieuwe besluiten (aanwijzing plaatsen en tijdstippen 
parkeerbelastingen en Nadere regels Parkeerverordening) nemen.

Beslispunt 3:
Middels deze kostenonderbouwing tonen we periodiek aan dat de kosten voor het opleggen van 
een naheffingsaanslag hoger zijn dan de opbrengsten (i.c. € 65,30).

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Hoe wordt dit betaald?
Door de tariefsaanpassingen kunnen de gestegen kosten gedekt worden en zijn er aan dit voorstel 
geen extra kosten verbonden die ten laste komen van de gemeentelijke begroting. Voor zover er 
kosten resteren, worden deze gedekt vanuit de gesloten parkeerexploitatie/reserve EPV.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na het vaststellen en publiceren van de wijzigingen in de verordeningen worden er wijzigingen 
aangebracht in het Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen en het besluit Nadere regels 
Parkeerverordeningen. Vervolgens worden deze besluiten ter besluitvorming voorgelegd aan het 
college van B&W. Daarnaast wordt het Besluit privaatrechtelijke parkeertarieven 2021 opgesteld en 
ook ter besluitvorming voorgelegd aan het college. De tariefswijzigingen worden na vaststelling per 
1 januari 2021 doorgevoerd.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 24 november 2020  
inzake Vaststellen Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en Parkeerverordening Dordrecht;

b e s l u i t :

de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Dordrecht vast te stellen;

de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het 
parkeren Dordrecht vast te stellen;

de kostenonderbouwing vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van
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Bijlagen
1. Kostenonderbouwing naheffingsaanslag 2021 (Beslispunt 3)
2. Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht 2021 (Beslispunt 1) DROP
3. Parkeerverordening 2021 (Beslispunt 2) DROP


