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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsvoorstel (16R.00558) parkeren Sportpark Cromwijck  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel om: 

1. Huidige foutparkeren legaliseren; 
2. Extra parkeergelegenheid te realiseren; 
3. De kosten hiervoor te dekken uit de algemene reserve 2016. 

 
Voor de behandeling zijn de wethouder Stolk en De Weger (portefeuille IBOR) uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

23 juni 2016 Raadsvoorstel (16R.00284) inzake juni-overleg 
Tijdens de behandeling van het juni-overleg eerder dit jaar heeft de raad een 
motie aanvaard, met als dictum dat het college de opdracht krijgt een 
uitwerkingsplan te maken voor herinrichting/optimalisatie van de beide 
parkeerplaatsen op het Sportpark Cromwijck en een voorstel aan de raad te 
presenteren bij de begroting 2017 e.v. 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 3 november 2016.  
 

4. Bijzonderheden 
De griffie geeft de commissie in overweging het ontwerp-besluit aan te laten passen, zodat het totale 
besluit van de raad zo duidelijk mogelijk wordt weergegeven. Per beslispunt wordt daarbij het 
volgende opgemerkt. 
 
Beslispunt 1. 
Technisch-juridisch is het niet mogelijk “foutparkeren” te legaliseren. Foutparkeren zou wel 
stilzwijgend kunnen worden gedoogd door niet te verbaliseren.  
Zoals het beslispunt nu is geformuleerd, zou de lezer kunnen opmaken dat dit beleidsdoel gaat gelden 
voor de gehele gemeente. De commissie wordt in overweging gegeven om in het beslispunt een 
duidelijke afbakening op te laten nemen (parkeerterreinen/omgeving Sportpark Cromwijck) en de 
terminologie aan te passen. 
 
Beslispunt 2. 
Het komt de leesbaarheid en het begrip van het besluit ten goede als expliciet zou worden 
opgenomen waar de extra parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en om hoeveel plekken het dan zou 
gaan. Daarmee wordt het kader dat de raad met dit besluit stelt eveneens duidelijker. 

 
Beslispunt 3 
In het voorstel wordt aangegeven dat de kosten voor het realiseren van extra parkeergelegenheid ten 
laste worden gebracht van de algemene reserve 2016. Om elke onduidelijkheid daarover weg te 
nemen wordt geadviseerd in het besluit het concrete bedrag van €155.000,- expliciet op te laten 
nemen. 
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