
RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
4 juli 2022

Zaaknummer:
468003

Onderwerp:
Wegsleepverordening 
Albrandswaard 2022

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 31 mei 2022;

BESLUIT:
1. De wegsleepverordening Albrandswaard 2022 vast te stellen.

2. De wegsleepverordening gemeente Albrandswaard uit 2004 in te trekken.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 4 juli 2022.



Voorstel

Onderwerp: 
Wegsleepverordening Albrandswaard 2022

College van burgemeester 
en wethouders 
31 mei 2022

Zaaknummer
468003
 

Portefeuillehouder
Jolanda de Witte

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
l.scholte@bar-organisatie.nl
 

Geadviseerd besluit
1. De wegsleepverordening Albrandswaard 2022 vast te stellen.

2. De wegsleepverordening gemeente Albrandswaard uit 2004 in te trekken.



Raadsvoorstel
Inleiding
Op basis van artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en 
wethouders bevoegd om bestuursdwang toe te passen (lees: het voertuig weg te laten slepen) in het 
geval een wettelijk voorschrift wordt overtreden en verwijdering van het voertuig nodig is in verband 
met de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden van bepaalde wegen. 
Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college 
pas goed van deze bevoegdheid gebruik maken wanneer de gemeenteraad in een verordening 
nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid (artikel 173, lid 2 WVW). Op dit 
moment geldt er in Albrandswaard een wegsleepverordening uit 2004. Deze regeling was toe aan een 
tekstuele update en middels dit voorstel wordt daarin voorzien. 

Beoogd effect
Geactualiseerde wegsleepverordening / actueel beleid

Argumenten
1.1. Met een wegsleepverordening kunnen rechtmatig voertuigen worden weggesleept en kunnen de 
kosten op de overtreder worden verhaald.
 De huidige wegsleepverordening stamt uit 2004. De regeling was op een aantal punten verouderd 
waardoor een actualisatie noodzakelijk was. De wijziging in de regeling ten opzichte van 2004 is de 
prijspeiling en een tekstuele update en uitbreiding van de toelichting.
2.1. In de voorgestelde wegsleepverordening is een bepaling opgenomen waarmee de oude 
Wegsleepverordening wordt ingetrokken.
Hiermee wordt bewerkstelligt dat de uitwerkingtreding van de oude verordening gelijktijdig plaatsvindt 
met inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

Overleg gevoerd met
Juridische zaken.

Kanttekeningen
De aanpak van lang geparkeerde voertuigen / autowrakken valt niet onder de reikwijdte van deze 
wegsleepverordening. De aanpak voor deze voertuigen kan niet via de Wegenverkeerswet 1994 
aangepakt worden maar verloopt via milieuwetgeving en enkele artikelen uit de Algemene Plaatselijke 
Verordening. 

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling van de wegsleepverordening wordt een contract aangegaan met takel- en 
bergingsbedrijf A. Barendregt die voor ons de uitvoerende taken verricht. 

Financiën
Voor het instellen van deze regeling zijn er voor de gemeente geen kosten verbonden. Eventuele 
wegsleep- of bewaarkosten die de gemeente niet kan verhalen op de rechtmatige eigenaar komen 
voor rekening van de gemeente. Deze kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten bij team 
BOA.  

Communicatie/participatie na besluitvorming
Ja

Voorstel
Inleiding
Op basis van artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en 
wethouders bevoegd om bestuursdwang toe te passen (lees: het voertuig weg te laten slepen) in het 
geval een wettelijk voorschrift wordt overtreden en verwijdering van het voertuig nodig is in verband 
met de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden van bepaalde wegen. 
Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college 
pas goed van deze bevoegdheid gebruik maken wanneer de gemeenteraad in een verordening 
nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid (artikel 173, lid 2 WVW). Op dit 



moment geldt er in Albrandswaard een wegsleepverordening uit 2004. Deze regeling was toe aan een 
tekstuele update en middels dit voorstel wordt daarin voorzien. 

Beoogd effect
Geactualiseerde wegsleepverordening / actueel beleid

Argumenten
1.1. Met een wegsleepverordening kunnen rechtmatig voertuigen worden weggesleept en kunnen de 
kosten op de overtreder worden verhaald.
De huidige wegsleepverordening stamt uit 2004. De regeling was op een aantal punten verouderd 
waardoor een actualisatie noodzakelijk was. De wijziging in de regeling ten opzichte van 2004 is de 
prijspeiling en een tekstuele update en uitbreiding van de toelichting.
2.1. In de voorgestelde wegsleepverordening is een bepaling opgenomen waarmee de oude 
Wegsleepverordening wordt ingetrokken.
Hiermee wordt bewerkstelligt dat de uitwerkingtreding van de oude verordening gelijktijdig plaatsvindt 
met inwerkingtreding van de nieuwe verordening.
3.1. Met de nieuw opgestelde beleidsregels verduidelijken we voor zowel de burger als de interne 
organisatie de werkwijze.
Met de beleidsregels is onze werkwijze duidelijk voor iedereen. Deze beleidsregels worden tevens 
gepubliceerd zodat iedereen de werkwijze kan terugvinden en -lezen.
4.1. Door het mandaatbesluit worden de Buitengewoon Opsporingsambtenaren en de marktmeester 
bevoegd om de werkwijze, namens het college, uit te voeren.
Zonder dit mandaatbesluit blijft de bevoegdheid om op de weg staande voertuigen te verwijderen, 
over te brengen en in bewaring te stellen liggen bij het college. Dan kunnen de BOA's deze taak niet 
zelfstandig uitvoeren wat qua tijd en efficiëntie niet bevorderlijk is.

Overleg gevoerd met
Juridische zaken.

Kanttekeningen
De aanpak van lang geparkeerde voertuigen / autowrakken valt niet onder de reikwijdte van deze 
wegsleepverordening. De aanpak voor deze voertuigen kan niet via de Wegenverkeerswet 1994 
aangepakt worden maar verloopt via milieuwetgeving en enkele artikelen uit de Algemene Plaatselijke 
Verordening. 

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling van de wegsleepverordening wordt een contract aangegaan met takel- en 
bergingsbedrijf A. Barendregt die voor ons de uitvoerende taken verricht.

Financiële informatie
Voor het instellen van deze regeling zijn er voor de gemeente geen kosten verbonden. Eventuele 
wegsleep- of bewaarkosten die de gemeente niet kan verhalen op de rechtmatige eigenaar komen 
voor rekening van de gemeente. Deze kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten bij team 
BOA. 

Juridische zaken
Tegen het besluit van wegslepen staat bezwaar en beroep open. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
Ja

Bijlagen
1. Wegsleepverordening Albrandswaard 2022
2. Uitvoeringsregeling (beleidsregel) wegslepen 2022 
3. Mandaatbesluit
4. Was-wordt lijst wegsleepverordening 
5. 468003 Raadsbesluit Wegsleepverordening Albrandswaard 2022



6. 468003 Wegsleepverordening Albrandswaard 2022


