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Afdeling:   Gemeentewinkel  Leiderdorp, 18-09-2012 

Onderwerp:  wijziging Wegsleepverordening 

Gemeente Leiderdorp 2007 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen wijziging van de Wegsleepverordening Gemeente Leiderdorp 2007 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De huidige Wegsleepverordening dient te worden gewijzigd, aangezien Leiderdorp met 

een ander bergingsbedrijf is gaan werken. Ingevolge artikel 173, tweede lid van de 

Wegenverkeerswet 1994 kan dit alleen worden geregeld met een door de raad vast te 

stellen verordening. Dit kan niet worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en 

wethouders. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In de Wegsleepverordening Leiderdorp 2007 zijn regels gesteld over: 

1. de aanwijzing van de plaats waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard; 

2. de berekening van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het wegslepen 

en bewaren van voertuigen; 

3. de aanwijzing van wegen en weggedeelten waar op grond van artikel 170, eerste lid, 

onder c WVW 1994 voertuigen mogen worden weggesleept. 

 

Vanwege het feit dat het bergingsbedrijf Logicx Berging BV is overgenomen door de 

Berging Regio Leiden en de plaats waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard is 

veranderd, is het noodzakelijk de verordening aan te passen. Berging Regio Leiden heeft 

de voertuigbewaarplaats aan de Amphoraweg 11 te Leiden.  Berging  Regio Leiden is  de  

rechtsopvolger  van  Logicx Berging  BV. De overeenkomst tussen Logicx en de gemeente 

Leiden is eveneens door Berging Regio Leiden overgenomen.  
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Wat  betreft  de  vermelding  van de kosten  is de verordening  aangepast. Dit betreft  een 

uitvoeringsaspect dat aan de toepassing van bestuursdwang door het college is 

verbonden. Het  noemen van de bedragen van de  jaarlijks te  wijzigen tarieven in de  

verordening is minder efficiënt en veroorzaakt onnodige besluitvorming en administratieve 

lasten.  Het college is als toepasser van bestuursdwang rechtstreeks  bevoegd jaarlijks de 

feitelijke bedragen van de tarieven voor  het wegslepen en bewaren van fout geparkeerde 

voertuigen in overleg met het gecontracteerde bergingsbedrijf vast te stellen.      

De locatie van de bewaarplaats voor voertuigen  moet in de Wegsleepverordening worden 

genoemd.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Handhaven van de parkeerregelgeving is in handen van de Veiligheidsregio en de 

gemeentelijke boa’s. Ten aanzien van fout parkeren heeft het college een bijzondere  

bestuursdwangbevoegdheid op grond de verkeersregelgeving om onmiddellijk tot  

verwijderen van het voertuig van de openbare weg over te gaan.   

 

1.d  Methodiek wijzigingsverordening 

Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen. De klassieke methode van een 

wijzigingsverordening heeft soms als nadeel dat het wijzigingsbesluit op zichzelf  moeilijk 

leesbaar is, zodat bij de besluitvorming slechts door middel van omstandige  toelichting 

duidelijk kan worden gemaakt wat de voorgestelde wijzigingen inhouden.  

De hieronder gehanteerde methode maakt het mogelijk de bestaande verordening in 

hoofdzaak te laten blijven gelden en alleen die veranderingen door te voeren die nodig 

worden geacht, en daartoe een wijzigingsbesluit te nemen waaruit ogenblikkelijk blijkt wat 

de wijzigingen inhouden.  

Deze methodiek is aanbevolen door de VNG in de publicatie 100 Ideeën voor  de  

gemeentelijke regelgever, hoofdstuk 3, Wijzigen en intrekken van regelingen, nr.  80 t/m 

88.  

De bestaande en de nieuwe tekst zijn naast elkaar gezet. In de bestaande tekst is het te 

wijzigen onderdeel cursief geschreven. In de vast te stellen nieuwe tekst is de wijziging vet 

geschreven.  

Voor de duidelijkheid zijn de artikelen van de  Wegsleepverordening die niet gewijzigd 

worden ook opgenomen, omdat dan onmiddellijk duidelijk wordt hoe de verordening na de 
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wijzigingen luidt. Dat kan omdat het een kleine verordening is en de nieuwe methodiek van 

de wijzigingsverordening duidelijk kan worden gepresenteerd.  

Bij grotere wijzigingsverordeningen zullen uitsluitend de te wijzigen artikelen in de 

bestaande tekst en in de nieuwe tekst worden opgenomen.  

Na vaststelling en bekendmaking van de wijzigingsverordening bestaat de verplichting de 

geconsolideerde tekst van de verordening  op Overheid.nl te publiceren.  

Naar buiten toe is dus altijd de laatst vastgestelde volledige tekst van de verordening 

gepubliceerd en in te zien.     

 

2 Beoogd effect 

       Actualiseren van de verordening. In overeenstemming brengen verordening met de locatie  

       van het bergingsbedrijf dat voor Leiderdorp voertuigen wegsleept en bewaard.  

       Efficiënte  toepassing en uitvoering  van de regelgeving.  

 

3 Argumenten 

De wegenverkeersegelgeving schrijft voor dat deze uitvoeringaspecten, aanwijzen 

bewaarplaats en benoemen van de tarieven bij verordening worden gedaan. De jaarlijkse  

vaststelling van de bedragen van de tarieven is een collegebevoegdheid in het  kader van 

de  toepassing van bestuursdwang en van de overeenkomst met het bergingsbedrijf.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

       nvt         

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

Wijzigingsverordening wordt bekend gemaakt en gepubliceerd.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

nvt 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
Wijziging Wegsleepverordening Gemeente Leiderdorp 2007, RBS 2012i01585 


