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Aan de raad
Inleiding
In de geldende Wegsleepverordening is opgenomen welk bedrijf wordt ingeschakeld indien
voertuigen dienen te worden weggesleept en/of bewaard. Hiertoe is de gemeente ook wettelijk
verplicht. Het betreffende bedrijf is verhuisd naar een andere locatie. Daarom dient de
Wegsleepverordening nu aangepast te worden. Tevens is de tekst uit de geldende
Wegsleepverordening (2004) kritisch bekeken en aangepast.
Beslispunten
1. De Wegsleepverordening zoals deze voorligt, vast te stellen en de
Wegsleepverordening zoals deze is vastgesteld op 25 november 2004, in te trekken.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
N.v.t.

Beoogd effect
Zorgen dat de gemeentelijke wegsleepverordening up-to-date is.

Duurzaamheid
N.v.t

Argumenten
1.1 Er bestaat een wettelijke verplichting bij verordening de plaats vast te leggen waar
weggesleepte voertuigen worden bewaard
Op dit moment is in de gemeentelijke wegsleepverordening vastgelegd dat als plaats van
bewaring van voertuigen wordt aangewezen Autobedrijf Harrie v.d. Heijden, Rijbeemd 1/3,
5469 EN Erp. Er bestaat geen aanleiding in de nieuwe verordening een ander bedrijf aan
te wijzen. Ook in 2004 is bewust gekozen voor een bedrijf buiten de gemeentegrenzen van
Gemert-Bakel, om zo veel mogelijk te voorkomen dat het autobedrijf zijn eigen klanten
moet wegslepen.
Alhoewel de afgelopen jaren slechts sporadisch1 gebruik is gemaakt van de in de
Wegsleepverordening neergelegde bevoegdheid, is het een wettelijke verplichting de
plaats van bewaring van voertuigen vast te leggen. Dit is momenteel niet op de juiste wijze
gebeurd. In theorie zou het zo kunnen zijn dat de gemaakte kosten bij wegslepen hierdoor
niet te verhalen zijn.
1.2 Op dit moment is de vastgelegde plaats niet juist waardoor de Wegsleepverordening
gewijzigd dient te worden
Het bedrijf is echter verhuisd naar een ander locatie. Hierom moet de verordening
aangepast worden. De juiste locatie adresgegevens van het bedrijf zijn: Garage en
takelbedrijf Harrie van der Heijden, gevestigd Wethouder Donkersstraat 1, 5469VL te
Veghel. Bovendien golden de met het bedrijf afgesproken tarieven maar tot september
2009.
1.3 Er wordt geadviseerd de geldende verordening ook op andere punten aan te passen
naar geldende inzichten
Zo is in de geldende verordening niet vermeld wie zijn belast met het toezicht en naleving
van hetgeen in de verordening is bepaald. Dit wordt met artikel 7 toegevoegd. Ook wordt
toegevoegd dat de kosten die gemoeid zijn met wegslepen en bewaring, betaald kunnen
worden bij de gemeente of bij Autobedrijf Harrie v.d. Heijden. Momenteel is niets bepaald
ten aanzien van de betaalwijze. Ten slotte zijn in de huidige verordening de bij een derde in
rekening te brengen kosten vastgelegd (prijspeil 2004). Voorgesteld wordt in de
verordening vast te leggen dat alle kosten ten aanzien van wegslepen en bewaring worden
verhaald. Daarnaast moeten met Garage en takelbedrijf Harrie van der Heijden nieuwe
prijsafspraken gemaakt worden.
Kanttekeningen
Geen.

1

Zowel de Stadswacht als de politie geeft aan de afgelopen drie jaar helemaal geen gebruik te hebben gemaakt van de verordening
neergelegde bevoegdheid, de gemeentelijke milieuwachter geeft aan in de afgelopen 3 jaar acht keer een auto weg heeft laten slepen
op basis van de Wegsleepverordening.

Vervallen “oude” regelgeving
De op 25 november 2004 door de gemeenteraad vastgestelde Wegsleepverordening.

Uitvoering
Het besluit zal op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt worden.

Bijlagen
1) Wegsleepverordening zoals vastgesteld op 25 november 2004;
2) Wegsleepverordening (2016)
3) Toelichting behorende bij wegsleepverordening
Ter inzage gelegde stukken
1) Wegsleepverordening zoals vastgesteld op 25 november 2004;
2) Wegsleepverordening (2016)
3) Toelichting behorende bij wegsleepverordening
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