Raadsvoorstel

Onderwerp

Actualisatie Wegsleepverordening gemeente Groningen 2021

Steller/telnr.

J. Christensen/8027

Classificatie

Bijlagen

1

● Openbaar ○ Geheim
Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

Philip Broeksma

Langetermijn agenda (LTA)
Raad

LTA ja:
LTA nee:

Raadscommissie

Maand
Jaar
Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit
I. de wegsleepverordening gemeente Groningen 2021 vast te stellen en in werking te laten treden twee
werkdagen na bekendmaking van deze verordening;
II. dit besluit bekend te maken via overheid.nl

Samenvatting
We hebben de wegsleepverodening gemeente Groningen geactualiseerd.
De belangrijkste wijzigingen ten op zichte van oude verordeningen: de kosten zijn geharmoniseerd naar Gronings
model; opslaglocaties zijn aangepast naar de huidige praktijk. Dit raadsvoorstel voorziet erin dat de onderhavige
wegsleepverordening rond 1 april 2021 in werking treedt.

B&W-besluit d.d.: 09-03-2021

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel
Met de herindeling van de gemeenten Gronigen, Haren en Ten Boer moet ook de Wegsleepverordening geharmoniseerd
worden. Dit harmonisatiemoment is tevens het moment om de verordeningen te updaten. De wegsleepverordening
heeft als functie een beschrijving te bieden aan de wijze waarop we als gemeente uitvoering geven aan de bevoegdheid
tot het overbrengen en in bewaring stellen van een op een weg staand voertuig, indien met het voertuig een bij of
krachtens deze wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk
is. Dit kan het geval zijn in verband met:
a. het belang van de veiligheid op de weg, of
b. het belang van de vrijheid van het verkeer, of
c. het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

Kader
RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
De wet: Wegenverkeerswet 1994;
Wet Algemene regels herindeling;

Argumenten en afwegingen
Naast het opnemen van de huidige opslaglocaties zijn de kosten geactualiseerd.
Maatschappelijk draagvlak en participatie
De nieuwe wegsleepverordening sluit met de update beter aan bij de uitvoering en is gecomplementeerd. Geen nadere
participatie.
Financiële consequenties

n.v.t.
Overige consequenties

n.v.t.
Vervolg
De wegsleepverordening gemeente Groningen 2021 wordt op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt via overheid.nl
en treedt twee dagen na publicatie in werking.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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