
 

 
 
 
 
 
 

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ; 
 
 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om het aanwijzingsbesluit, vastgesteld in de vergadering van 18 
december 2012, te wijzigingen, aangezien: 
• het toezicht op de naleving van het bepaalde in parkeerverordening en de verordening op de 

heffing en invordering van parkeerbelastingen per 1 mei 2013 wordt ondergebracht bij de 
Afvalverwijdering Rivierrenland (AVRI); 

• per 1 april 2014 een organisatiewijziging heeft plaatsgevonden; 
 

gelet op artikel 160 , lid 1 onder c , artikel 231, lid 1 en lid 2, onder b,c,d en e en artikel 246a van de 
Gemeentewet, de artikelen 1, 30 en 31 Wet waardering onroerende zaken  (WOZ), de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen (AWR), de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen en 
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) alsmede de 
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Zaltbommel, de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 
Zaltbommel 2013 en de Uitvoeringsregeling watertoeristenbelasting Zaltbommel en mede gelet op de 
Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 
 
 
b e s l u i t e n: 
 
 
vast te stellen het volgende: besluit tot eerste wijziging van het aanwijsbesluit van 18 december 
2012 
 
Artikel I 
Het aanwijsbesluit van 18 december 2012 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. in de rij met volgnummer 1 wordt in de vierde kolom onder 2) “Afdelingshoofd Bestuur Vergunning 

en Handhaving” gewijzigd in: Afdelingshoofd Bedrijfsvoering; 
 
B. in de rij met volgnummer 2 wordt in de vierde kolom  “Afdelingshoofd Bedrijfsvoering en 

Financiën” gewijzigd in: Afdelingshoofd Bedrijfsvoering; 
 
C. in rij met volgnummer 3 komt de wordt in de vierde kolom geschrapt: “De directeur P1 On Street 

BV te ’s-Gravenhage voor zover de betreffende aanvraag voor een vergunning, in de zin van de 
verordening parkeerbelastingen 2013 door hem in behandeling is genomen en” en wordt na “de 
parkeercontroleurs” toegevoegd: van de AVRI; 

 
D. de rij met volgnummer 4 vervalt; 
 



 

E. in de rij met volgnummer 5 wordt in de vierde kolom, onder 1) geschrapt: “en financiën“ en 
“Bestuur, Vergunning en Handhaving”; 

 
 
F. in de rij met volgnummer 5 wordt in de vierde kolom, onder 5) na “Parkeercontroleurs” ingevoegd: 

van AVRI; 
 
G. in de rij met volgnummer 5 in de vierde kolom, vervalt de opsomming onder 6). 
 
 
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2013 en werkt terug tot 1 mei 2013. 
 
 
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel  
in de vergadering van 21 mei 2013. 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL 
de secretaris, 
 
 
 

de burgemeester, 

drs. L.H. Derksen A. van den Bosch 
 


