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Onderwerp Uitgangspunten parkeren (162782) 

Datum 23 november 2016 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Marshall 
(D66) Bruins 
(CDA) Zweers 
(PvdA) Wiss 
(GL) Lansink 
(HvB) Rooij 
(50PLUS) Haije 
(GOP) Kwekkeboom 
Sweijen 

Meesprekers Hans Wennink 
Edwin Jonkman 

Aanwezig namens 
college 

Van Meerten 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Waagmeester 

Voorzitter Kruijt 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter opent de vergadering. 
De wethouder licht het voorstel toe. 
De meesprekers lichten hun standpunt toe. 
 
De aanwezige raadsleden stellen vragen aan de wethouder: 
Gevraagd wordt of er niet beter een uitgebreider stuk had kunnen komen 
ipv alleen kaders. 
Gevraagd wordt naar de uitwerking van het beleid, had het proces en het 
tijdpad van dit beleid niet beter aangegeven kunnen worden. Wat is de 
consequentie van het goedkoper maken van parkeergarages? 
Er worden vragen gesteld over het burgerpanelonderzoek en naar het 
een-uur-gratis-parkeren. 
Gevraagd wordt of het mogelijk is meer apart ruimte te geven voor 
verschillende doelgroepen. En of de schaarste gekwantificeerd kan 
worden. En naar het onderscheid tussen kostenneutraal en 
budgetneutraal. Gevraagd wordt naar kostendekkendheid, en wat 
aangenaam verblijven is. Ook wordt gevraagd naar bijzondere 
doelgroepen als artsen. 
Gaat het voorstel over uitgangspunten voor parkeerbeleid of over 
harmonisatie?  
Is streven naar budgetneutraal een belemmering voor de 
uitgangspunten. En hoe zit het met btw-naheffing. 
Waarom geldt het ene kader niet voor alle plaatsen in de gemeente. 
Gevraagd wordt naar het doelgroepenbeleid, naar de parkeernormering 
en naar de pilot gratis parkeren. 
 
De wethouder gaat op de vragen in. 
Dhr. Wagenmeester gaat in op vragen over kwantificering in de vesting 
en elders. 
De wethouder zegt dat er in mei al gezegd is hoe de participatie over dit 
onderwerp zal verlopen.  
Er wordt ingegaan op wat aangenaam wonen en verblijven is en op 



 

doelgroepenbeleid en de pilot gratis parkeren. 
Er wordt gepraat over de 100 meter grens voor parkeren voor burgers en 
voor gehandicapten. 
De wethouder zegt dat er één regime komt voor de Commeniuslaan voor 
1 januari 2018. En gaat in op de landelijke btw-discussie. 
Gesproken wordt naar de gevolgen van kostenneutraal-beleid voor op 
straat-parkeren en parkeergarages. 
Gesproken wordt over vergunninghouders en parkeergarages bij 
evenementen. De wethouder gaat hier nader naar kijken. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Unaniem wordt voorgesteld dit meningsvormende te behandelen. 

 


