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Belasting op het straatparkeren Wijziging belastingreglement

Beschrijving
Aanleiding en context

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen
of te wijzigen.
De gemeenteraad keurde in zitting van 25 maart 2013, punt 9 het belastingreglement op het
straatparkeren goed.
Er wordt voorgesteld om de 15 minuten gratis parkeertijd bij betalend ticket af te schaffen en te
schrappen in artikel 3 van het belastingreglement.
Hiervoor is een wijziging van het belastingreglement noodzakelijk.
Argumentatie
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In de voorbije 2 jaar werden er in de binnenstad 225 shop and go plaatsen gerealiseerd. Het gebruik
hiervan is inmiddels goed bekend bij het publiek. Er kan hier 30 minuten gratis geparkeerd worden.
Het systeem biedt heel wat faciliteiten voor de extra kortparkeerder en wordt over het algemeen
zeer positief onthaald. Hiermee werd een concreet antwoord geboden aan dit soort behoefte.
De bestaande eerder genomen maatregel in KOR 1 (en KOR3) waarbij 15 minuten gratis parkeertijd
wordt aangeboden bij ieder betalend ticket, is in principe door de nieuwe P30-faciliteit ingehaald en
dus overbodig. Daarom wordt voorgesteld deze (minder bekende en minder optimale) modaliteit af
te schaffen en te schrappen in het parkeerbelastingsreglement.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.
Regelgeving: bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en
artikel 253 §1, 3°
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en het decreet van 17
februari 2012
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit.

Besluit
Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
Punt 1

Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van
1 februari 2016:
Artikel 3:
De contante belasting 'tarief betalend parkeren' wordt vastgesteld op (1) (betaalbaar in schijven):
KOR 1 = kortparkeren centrum max. 2 uur (maan- tem zaterdag)
0 – 1 uur :
€ 1,40/uur
> 1 – 2 uur :+ € 2,10/uur
KOR 2 = dagparkeren rand centrum max. 9 uur (maan- tem zaterdag)
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1° uur gratis
> 1 – 2 uur : + € 1,50
> 2 – 9 uur : + € 1,00/9 uur
KOR 3 = kortparkeren Hoog-Kortrijk (maan- tem zondag)
0 – 1 uur :
€ 1,40/uur
> 1 – 2 uur : + € 2,10/uur
KOR 4 = dagparkeren Hoog-Kortrijk (maan- tem zondag)
1° uur :
€ 1,50/u
> 1 – 2 uur : + € 1,50/u
> 2 – 3 uur : + € 1,00/u
> 3 – 9 uur : + € 1,00/9 uur
(1) Zie parkeerplan in bijlage

Deze belasting kan gekweten worden op volgende wijze:
§ 1.1. Met gebruik van de parkeermeter- of automaat
Door het inbrengen van de daartoe geschikte muntstukken in de parkeerautomaat overeenkomstig
de instructies vermeld op de toestellen.
Op alle betalende parkeerplaatsen, met uitzondering van een deel van KOR1 dient de belasting
betaald te worden tussen 9 uur en 18 uur.
In een deel van KOR1, met name de stadskern, dient evenwel betaald te worden tot 19u.
De stadskern is het gebied binnen, aan westzijde : de Beheerstraat, aan zuidzijde de R36, aan
oostzijde de Zwevegemsestraat, Veemarkt, Lange Meersstraat, Plein en aan noordzijde de meest
zuidelijke Leiekaai (Verzets-,Dolfijn-,Kasteel- en Handelskaai).
Betaling geeft recht op een onafgebroken parkeerduur waarvan de duur beperkt wordt tot max. 2
uur of tot max. 9 uur conform de hierboven vermelde tabel.
§ 1.2. Met gebruik van de gsm
Door middel van het sturen van elektronische boodschap volgens de modaliteiten vermeld op de
parkeermeter of -automaat.
Punt 2

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De Stadssecretaris,
(get.) G. Hillaert

Voorzitter,
(get.) P. Lombaerts
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Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW
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