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Gevraagd besluit
1. De Wegsleepverordening Papendrecht 2021 vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Artikel 170 in de Wegenverkeerswet maakt het mogelijk dat de gemeente in bepaalde gevallen 
voertuigen kan wegslepen. Door het vaststellen van een wegsleepverordening is het mogelijk om 
voertuigen die op een plaats staan dat niet is toegestaan en daarbij hinder of gevaar opleveren voor 
het overige verkeer of de verkeersdoorstroming belemmeren en voertuigwrakken weg te slepen.

Beoogd effect
Toepassing van de Wegsleepverordening Papendrecht draagt bij aan een goede, adequate uitvoering 
van het handhavingsbeleid op verkeersvoorschriften, de verkeersveiligheid en de rechtszekerheid.

Argumenten
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid

Het bevordert de verkeersveiligheid, dat is opgenomen in het coalitie akkoord.

1.2. Onjuist parkeren kan worden tegengegaan.

Hiermee kan direct opgetreden worden  tegen fout geparkeerde voertuigen. Zo biedt de 
wegsleepverordening een effectief middel om het parkeerbeleid af te dwingen, de opbouw van de 
warenmarkten en evenementen veilig te stellen en efficiënt op te treden waar het uit oogpunt van 
verkeersveiligheid en parkeerbeleid nodig is. Hierbij kan worden gedacht aan het onbevoegd parkeren 
op laad en loshavens, taxistandplaatsen, marktterreinen, voetgangersgebieden en dergelijke.

1.3 Een goede handhaving van de wegsleepregeling is belangrijk.

Op dit moment hebben de boa’s en de politie geen handvat om te handhaven op ongewenst/onjuist en 
misbruik van parkeren. De huidige praktijk is dat de boa eerst contact opneemt met de 
beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid. In samenspraak wordt dan besloten of er 
handhavend zal worden opgetreden.

Kanttekeningen
1.1.De verordening draagt niet bij aan deregulering.

De gemeente heeft de mogelijkheid om nadere regels vast te stellen over het wegslepen (en in 
bewaring stellen) van voertuigen. Het is een lokale afweging om deze verordening vast te stellen. Het 
aspect van verkeersveiligheid weegt in deze verordening zwaarder dan het aspect deregulering.
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Financiën
Kostendekkende uitvoering

De gemeentelijke wegsleepregeling is een vorm van bestuursdwang, waarvoor bijzondere regels 
gelden die zijn neergelegd in een landelijke regeling met bijbehorend besluit (Wegenverkeerswet en 
Besluit wegslepen voertuigen). De kosten die daarin zijn genoemd mogen in rekening gebracht 
worden, verder niet. Het gaat om: de kosten die aan de gemeente in rekening gebracht worden door 
Bergings Centrale Drechtsteden en Autobedrijf De Heer voor het wegslepen en bewaren, de kosten 
die verband houden met het bekendmaken van de beschikking tot wegslepen en bewaren en de 
kosten die samenhangen met verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging. Wanneer de 
overtreder het voertuig verwijdert terwijl er al een opdracht tot wegslepen is gegeven en dat 
wegslepen nog niet is begonnen, mogen de kosten die met de voorbereiding zijn gemoeid in rekening 
worden gebracht. 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente verplicht het weggesleepte voertuig 
tenminste twee weken en maximaal dertien weken te bewaren, daarna mag het openbaar verkocht 
worden. De opbrengst strekt tot dekking van gemaakte en niet vergoede kosten. Kosten die ook onder 
de in rekening te brengen bedragen vallen zijn onder meer schadevergoeding aan een derde en de 
prijs van de wettelijk voorgeschreven taxatie als het voertuig moet worden verkocht of op andere wijze 
vervreemd of vernietigd.

Worden er gedurende het jaar kosten gemaakt, dan wordt dit, wanneer substantieel, meegenomen in 
de concernrapportages.

Uitvoering
De uitvoerig van de wegsleepverordening wordt gedaan door berger Bergings Centrale Drechtsteden 
B.V. en Autobedrijf De Heer B.V., nadat de BOA's hiervoor opdracht hebben gegeven.

Communicatie & participatie
De Wegsleepverordening wordt gepubliceerd in het gemeenteblad, de Staatscourant en via 
Overheid.nl. In het  Gemeentenieuws (Klaroen) een publicatie (kort) dat er een Wegsleepverordening 
is.

Duurzaamheid & ecologie
-

ICT
-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. Wegsleepverordening 2021_DROP.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. De Wegsleepverordening Papendrecht 2021 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


