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Wijziging Wegsleepverordening gemeente Barneveld

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
De raad voor te stellen de gewijzigde Wegsleepverordening gemeente Barneveld vast te stellen.
1. Inleiding
De gemeente en de politie maken op dit moment gebruik van de diensten van wegsleepbedrijf Bergnet voor
wat betreft het wegslepen, bewaren en de teruggave van foutief geparkeerde voertuigen en wrakken.
Bergnet int de sleepkosten niet zelf, maar laat de eigenaar van het voertuig een machtiging tot betaling
tekenen. Volgens moet de gemeente deze kosten zelf verhalen op de eigenaar van het voertuig. Per 1
januari 2020 wil de gemeente gebruik maken van de diensten van Amerongen berging, mede omdat
Amerongen berging zelf direct de kosten verhaalt op de eigenaar van het voertuig. De wegsleepverordening
gemeente Barneveld dient daarom te worden aangepast. Het gaat slechts om administratieve wijzigingen
zoals de tarieven en openingstijden.
2. Effect
De verordening wordt aangepast en is zodoende weer actueel. Burgers en bedrijven kunnen de juiste
informatie halen uit de verordening in het geval hun auto is weggesleept.
3. Argumenten
1. De wijzigingen in deze nieuw vast te stellen verordening zijn voornamelijk van administratieve aard.
Door de samenwerking met Van Amerongen Berging zijn de tarieven, plaats van berging en de
openingstijden gewijzigd. De overige artikelen in de verordening worden niet gewijzigd.
2. Bezwaar- en beroepschriften worden door de gemeente afgehandeld. Hier is tot op heden echter
nooit sprake van geweest.
3. Tot op heden moeten bestuurders van een weggesleept voertuig bij het ophalen van het voertuig
een machtiging tot betaling tekenen. De gemeente moest vervolgens de kosten op de eigenaar van
het voertuig te verhalen. Van Amerongen Berging verhaalt deze kosten direct op de eigenaar van
het voertuig. De eigenaar dient ter plekke te betalen, alvorens zij de auto kunnen meenemen. Als het
voertuig, bij aankomst van de berger, alsnog door de eigenaar kan worden verwijderd, dient de
eigenaar ter plekke de voorrijkosten te vergoeden. Van Amerongen Berging int deze kosten zelf en
op deze manier is de gemeente niet meer belast met het innen van deze kosten.
4. Het tarief voor het wegslepen van voertuigen is gewijzigd. Het tarief bedraagt op dit moment € 230,en wordt verlaagd naar € 167,67. Hierbij komen de kosten voor de administratie en stalling tot 23:59
uur op de dag van afsleep nog bij. Deze bedragen € 25,63. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
5. Kosten voor een vergeefse rit voor voertuigen boven 3500 kg worden in rekening gebracht en
bedragen € 125,-. De gemeente kan deze kosten niet verhalen.
4. Uitvoering

Planning:
Na vaststelling door de raad treedt de wijziging van de wegsleepverordening per 1 januari 2020 in werking.

Communicatie:
De verordening zal op de wettelijk voorgeschreven wijze via het elektronisch gemeenteblad bekend worden
gemaakt. Daarnaast wordt de bekendmaking vermeld in de overige gemeentelijke communicatiemiddelen.
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Tevens wordt een afschrift van deze verordening verzonden aan de officier van justitie, de districtschef van
de politie West- Veluwe en Vallei, de directies van Provincie en Rijkswaterstaat en het hoofd van het Korps
landelijke politiediensten, divisie mobiliteit.

Evaluatie/controle:
Mocht na enige tijd blijken dat de ervaringen met Van Amerongen Berging niet goed zijn dan bestaat de
mogelijkheid om met dit bedrijf in gesprek te gaan en in het uiterste geval de samenwerking stop
te zetten. De samenwerking wordt na één jaar geëvalueerd.
5. Risico's, kosten, baten en dekking
De eigenaren van de weggesleepte voertuigen dienen zelf de vastgestelde kosten te betalen.
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