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Inleiding  

Uit de hamerstukken van de parkeerverordening die op de raad van 21 december geagendeerd stonden, bleek dat de tarieven 

voor het parkeren op straat voor zowel Muiden als Bussum met 33% stijgen in 2023, namelijk van 1,20 – 1,60 p/u in Bussum, 

en van 2,40 naar 3,20 p/u in Muiden. GDP/Hart heeft daarover de volgende vragen:  

  

  

Vraag 1  

Op welke manier is de raad geïnformeerd over de daadwerkelijke (procentuele en/of absolute) stijging van de parkeerkosten 

per uur? In de begroting 2022-2026 kunnen wij alleen een topline stijging van 503k vinden, maar dit zegt niets over de 

daadwerkelijke verhoging.  

 

Antwoord  

Hier volgt chronologisch de opbouw van de informatie en tarieven aan de raad 

 

Nota Harmonisatie parkeervergunningen 

Met het vaststellen van de de nota Harmonisatie parkeervergunningen door de gemeenteraad in juni 2017 zijn de volgende 

tarieven verhoogd: straatparkeren in Bussum verhoogd met €0,20 naar € 1,20. In Muiden bleef het tarief ongewijzigd en 

bedroeg voor en na harmonisatie € 2,40.  

 

Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040 

In Bijlage 3 Uitvoeringsagenda: onderdeel 7 Gooise Meren is Maatwerkgericht in Parkeren, punt 2: De parkeerketen 

moderniseren is het volgende opgenomen: 

Wanneer huidige dekking onvoldoende blijkt n.a.v.de gemaakte keuzes dan wordt het opgevoerd in de perspectiefnota 2023 

 

Planning & Control documenten 

In de Perspectiefnota worden de financiële kaders voor de opbouw van meerjarenbegroting vastgesteld. De prijsindexaties 

zijn hier ook onderdeel van. 

Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting worden de prijsindexeringen vastgesteld voor leges en (belasting)tarieven. De 

verwachte inkomsten worden op totaalniveau beschreven in de paragraaf Lokale Heffingen.   

Na vaststelling van  de programmabegroting wordt in een apart raadsvoorstel de belastingverordening met het hierbij 

horende legestarieven tabel vastgesteld. Dit is de gedeailleerder doorvertaling van de verwachte inkomsten. 

 

Hieronder een weergave van de besluitvorming sinds 2019 

 

Begroting 2019 Paragraaf Lokale heffingen 

In deze begroting wordt voorgesteld om de indexering van de tarieven, voor zover van toepassing, op 2,5 % te 

stellen, gelijk aan de verwachte stijging van de lasten. 

 

Perspectiefnota 2020 

Prijsontwikkeling leges en tarieven 



De uitgangspunten voor de prijsontwikkeling bepalen we ook van toepassing op de leges en (belasting)tarieven. Dit betekent 

dat we rekenen met tariefstijgingen van 2,5%. 

 

Begroting 2020 

Aangenomen motie 2b1 Indexering in lijn met CPB inflatieprognose (van 2.5% naar 1.5%) 

Voor de Begroting 2020-2023 uit te gaan van een prijsindexering van 1.5% waarvan de gevolgen ten laste komen van het 

meerjarig overschot en dit te verwerken in het eerste Voortgangsverslag 2020. 

 

Perspectiefnota 2021 

Prijsontwikkeling leges en tarieven 

De uitgangspunten voor de prijsontwikkeling bepalen we ook van toepassing op de huuropbrengsten, leges en 

(belasting)tarieven. Dit betekent dat we rekenen met tariefstijgingen van 2%. 

In deze perspectiefnota is het volgende aangegeven inzake de modernisering parkeervoorzieningen: 

Het is mogelijk om de modernisering budget-neutraal uit te voeren. Dit kan door de investeringen door te berekenen in de 

parkeertarieven. 

 

Perspectiefnota 2022 

Prijsontwikkeling  

Indexatie op basis van prijsindex voor de materiële overheidsconsumptie (IMOC) uit het CEP bedraagt 1,4% voor 2022. Daar 

wordt 0,3% aan toegevoegd vanuit een nacalculatie over 2021. Deze indexatie van 1,7% wordt toegepast op alle materiële 

budgetten alsook op de onderhoudsvoorzieningen, de huuropbrengsten, leges en (belasting)tarieven.  

 

Begroting 2022 

In deze begroting heeft het college aanvullende voorstellen gedaan als onderdeel van de meerjarenbegroting. Een van deze 

voorstellen was de modernisering van de parkeerketen. Dat is als volgt verwoord: 

Hoofdlijnen 2.2.3 Aanvullende voorstellen 

Modernisering parkeerketen 

Onderdeel van de in het voorjaar vastgestelde parkeer- en mobiliteitsvisie is de modernisering van de parkeerketen. Gelet op 

deze modernisering wordt voorgesteld de parkeertarieven vanaf 2023 te verhogen met ca. 20% (Bussum van € 1,20 naar € 

1,50 en Muiden van € 2,40 naar € 3,00). 

 

Perspectiefbrief 2023 

Prijsontwikkeling 

Indexatie op basis van prijsindex voor de materiële overheidsconsumptie (IMOC) uit het CEP bedraagt 2,8% voor 2023. Daar 

wordt 1,3% aan toegevoegd vanuit een nacalculatie over 2022. Deze indexatie van 4,1% wordt toegepast op alle materiële 

budgetten alsook op de onderhoudsvoorzieningen, de huuropbrengsten, leges en (belasting)tarieven. 

 

Samengevat 

De prijsontwikkelingen over de jaren 2019 t/m 2023 leiden nu in 2023 tot een stijging van € 0,10 (Bussum) resp. € 0,20 

(Muiden). Omdat de parkeermeters pas worden aangepast als het tarief € 0,10 is gestegen is dit in de tussenliggende periode 

niet aan de orde geweest en is 2023 het jaar waarin die omslag wordt bereikt. In de tabel bij de beantwoording van vraag 4 is 

dit te zien. 

Daarnaast leidt het aanvullende voorstel in de begroting 2022 tot een verhoging van € 0,30 (Bussum) en € 0,60 (Muiden). 

Dit tezamen is verwoord in het raadsvoorstel (zie hieronder) 

 

Raadsvoorstel Vaststellen belastingverordeningen 2023 

Verordening parkeerbelasting 2023: 

De huidige parkeertarieven zijn, ondanks de jaarlijks in onze begroting toegepaste indexaties, sinds 2018 niet verhoogd. Dit 

komt door de minimale verhogingsgrens van € 0,10 in verband met contante betalingen bij parkeerautomaten. De indexatie 

van tarieven in Bussum bereikt in 2023 de grens van afronding op € 0,10.  

Daarnaast is in de begroting 2022 reeds een verhoging van parkeertarieven met ca. 20% vanaf 2023 voorzien, gelet op de 

vastgestelde Mobiliteits- en Parkeervisie. Onderdeel van die visie is de modernisering van de parkeerketen. Gelet op deze 

modernisering werd voorgesteld de parkeertarieven vanaf 2023 te verhogen met ca. 20% (Bussum van € 1,20 naar € 1,50 en 



Muiden van € 2,40 naar € 3,00). De nieuwe tarieven zijn pas verschuldigd wanneer alle parkeerapparatuur is voorzien van de 

tekst met de nieuwe tarieven. In Bussum wordt het tarief voor parkeren op de openbare weg door bovenstaande afspraken 

dus verhoogd van € 1,20 naar € 1,60 en voor de parkeergarages van € 0,80 naar € 1,00. In Muiden stijgt het tarief van € 2,40 

naar € 3,20 per uur. 

 

 

Vraag 2  

Met welk percentage en bedrag stijgen de kosten van een parkeervergunning in 2023?  

 

Antwoord  

De kosten voor een parkeervergunning in 2023 zijn ten opzichte van 2022 gestegen met 4,1%.  

Daardoor stijgt het tarief met € 1,50 (van € 36,60 in 2022 naar € 38,10 in 2023). 

 

 

Vraag 3  

Welke opbrengsten zijn er in 2023 voorzien voor parkeertarieven op straat?  

Welke opbrengsten zijn er in 2023 voorzien voor parkeertarieven in garages? Welke 

opbrengsten zijn er in 2023 voorzien voor parkeervergunningen 

  

Antwoord  

 

Omschrijving 
 

Begroting 2023 
bedragen x € 1.000 

Parkeertarieven op straat 2.369 

Parkeertarieven in garages 420 

Parkeervergunningen 459 

 

 

 

Vraag 4  

Graag ontvangen wij een overzicht van de jaarlijks werkelijk gehanteerde parkeertarieven voor het parkeren op straat en in 

parkeergarages voor 2018-2022. Graag uitsplitsen per kern. Daarnaast graag per jaar aangeven wat het gehanteerde 

inflatiecorrecte percentage is geweest, ook als die niet in de daadwerkelijke tarieven is doorgevoerd vanwege afronding.  

  

Antwoord  

Overzicht van geindexeerde en doorbelaste parkeertarieven over de jaren 2018 – 2022  

 

jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indexering percentage   2,5% 1,5% 2,0% 1,7% 4,1% 

              

uurtarief Bussum straat (na indexatie) 1,200 1,230 1,248 1,273 1,295 1,348 

uurtarief Bussum straat (doorbelast) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20   

              

uurtarief Bussum parkeergarages (na indexatie) 0,800 0,820 0,832 0,849 0,863 0,899 

uurtarief Bussum parkeergarages (doorbelast) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   

              

uurtarief Muiden straat (na indexatie) 2,400 2,460 2,497 2,547 2,590 2,696 

uurtarief Muiden straat (doorbelast) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40   

 

 



Vraag 5  

Wanneer staan de investeringen in de modernisering van de parkeerketen gepland? Om welke investering gaat het de 

komende jaren, en met welke kapitaallasten is rekening gehouden in de begroting 2023-2026?  

Is er ook een daling van de kosten voor het parkeren te verwachten door de modernisering? Zo ja hoe hoog, en vanaf 

wanneer is deze opgenomen in de begroting?  

Is er ook een stijging van de opbrengsten voor het parkeren te verwachten door de modernisering? Zo ja hoe hoog, en vanaf 

wanneer is deze opgenomen in de begroting?  

   

Antwoord  

Zoals beschreven in de decemberwijziging 2022 wordt in het 1e kwartaal van 2023 gestart we met de vervolgfases van de 

modernisering. In dit proces worden ook de noodzakelijke investeringen meegenomen. In de begroting is rekening gehouden 

met de kapitaallasten van de volgende nieuwe investeringen: 

 

Nieuwe investeringen parkeren 

Omschrijving 
 

Begroting 2023 
bedragen x € 1.000 

Jaar start 
afschrijving 

Vervanging p-automaten 88 2024 

Modernisering 
parkeervoorziening 514 

 
2024 

Parkeergarage De Olmen 8.398 2026 
 

Kapitaallasten parkeren 2023-2026 (bedragen x € 1.000) 

(Inclusief de reeds lopende investeringen) 

 Begr. 2023  Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026 

Kapitaallasten parkeren 151 201 282 461 

 


