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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 uw gemeenteraad een verordening heeft 
vastgesteld over de toepassing van deze bevoegdheid (artikel 173, lid 2 WVW).
Op dit moment geldt er in Ridderkerk een wegsleepverordening uit 2009. Deze verordening was toe 
aan een update en middels dit voorstel wordt daarin voorzien. 

Beoogd effect
Geactualiseerde wegsleepverordening.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1 Met een wegsleepverordening kunnen voertuigen rechtmatig worden weggesleept en kunnen de 
kosten worden verhaald op de overtreder.
De huidige wegsleepverordening stamt uit 2009. De verordening is op een aantal punten verouderd 
waardoor een actualisatie noodzakelijk is. De wijzigingen in de verordening ten opzichte van 2009 zijn 
dat het bewaarterrein is veranderd van het terrein van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond naar 
Takel- en Bergingsbedrijf Barendregt te Rhoon en dat de kosten voor het overbrengen nu zijn 
gespecificeerd in kilogrammen van het voertuig in plaats van een basistarief.

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
N.v.t.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

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

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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Bijlagen
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
2 juni 2022

Zaaknummer:
460264

Onderwerp:
Wegsleepverordening Ridderkerk 
2022 Commissie samen leven en 

samen wonen rk
19 mei 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 19 april 2022,

BESLUIT:

1. De Wegsleepverordening Ridderkerk 2022, onder gelijktijdige intrekking van de 
Wegsleepverordening Ridderkerk 2009, vast te stellen. 


