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Verordening Mobiliteitsfonds Deurne
DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2009, nr. 045b;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de navolgende:
Verordening Mobiliteitsfonds Deurne

Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
Mobiliteitsfonds: een bestemmingsreserve op de gemeentebegroting
1.
College: Het college van Burgemeester en wethouders
2.
Parkeereis: het aantal parkeerplaatsen dat op grond van de vigerende parkeernormen moet worden
3.
gerealiseerd op eigen terrein.
Compensatieregeling: Het verlenen van ontheffing op het realiseren van voldoende parkeergele4.
genheid op eigen terrein volgens de parkeernorm door een bijdrage te doen aan het Mobiliteitsfonds.
Parkeerplaats op eigen terrein: een parkeerplaats binnen het private deel van een plangebied of
5.
een parkeerplaats in een gemeenschappelijke centrale parkeervoorziening.
Netto inkomsten uit het openbaar parkeren: het saldo over een kalenderjaar van de inkomsten
6.
uit de parkeerbelasting en het exploitatieresultaat van de gemeentelijke parkeervoorzieningen,
minus de jaarlijks begrote afdracht aan de algemene middelen.

Artikel 2 Mobiliteitsfonds
Het mobiliteitsfonds heeft tot doel bij te dragen in de financiering van het mobiliteitsbeleid van de gemeente Deurne.

Artikel 3 Voeding van het mobiliteitsfonds
1.

Het mobiliteitsfonds wordt gevoed door:
De netto inkomsten uit het openbaar parkeren.
a.
Gelden welke zijn betaald in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeelb.
telijk realiseren van de parkeereis.

2.

De voeding kan voorts bestaan uit andere daartoe door de raad aan te wijzen incidentele en
structurele middelen

Artikel 4 Uitgaven ten laste van het mobiliteitsfonds
1.

2.
3.

Ten laste van het mobiliteitsfonds kunnen incidentele uitgaven worden gedaan voor maatregelen
die ten doel hebben de bereikbaarheid van Deurne te verbeteren, alsmede maatregelen die ten
doel hebben het autogebruik te beperken of te reguleren, maar ook activiteiten op het gebied van
verkeer en vervoer waaraan het gemeentebestuur prioriteit geeft.
Ten lasten van het mobiliteitsfonds komen uitgaven voor het realiseren van parkeerplaatsen in
het kader van de compensatieregeling.
Activiteiten die eveneens ten laste van het mobiliteitsfonds voor dekking in aanmerking komen,
zijn:
projecten: niet-routinematige investeringen;
programma’s: gebundelde (kleinere) gelijksoortige investeringen op basis van een meerjarig
programma;
producten: (plan)studies, beleidskaders, beleidsevaluaties;
-

Artikel 5 Beheer van het mobiliteitsfonds
1.
2.

1

De gelden van het mobiliteitsfonds worden door het college beheerd.
Het college stelt vast welke mogelijke activiteiten zullen worden gedekt uit het fonds en legt
daarbij een duidelijke koppeling met de dan geldende collegeprioriteiten.
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3.
4.

Het college verzorgt in dit verband de uitkering van gelden ten behoeve van de in deze verordening
opgenomen doelen en de concretisering daarvan in het uitvoeringsbesluit.
Het college legt jaarlijks via de reguliere beleidscyclus aan de gemeenteraad verantwoording af
over de voeding van en de voorgestelde en gerealiseerde bestedingen uit het mobiliteitsfonds.

Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Mobiliteitsfonds Deurne
Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2009.
De griffier, R.J.C.M. Rutten
De voorzitter, J.G.M. Daandels
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Toelichting Verordening Mobiliteitsfonds Deurne

3

Cvdr 2018 nr. CVDR413300_1

31 juli 2018

