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Raadsinformatiebrief (16R.00162) inzake proef parkeren  
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan de 
opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  

 
1. Doel van de bespreking  

De commissie bespreekt de raadsinformatiebrief inzake de proef parkeren onderling en met de 
portefeuillehouder namens het college. Er ligt geen (formeel) besluit aan de raad voor. De 
raadsinformatiebrief is op verzoek van de CDA-fractie geagendeerd. De CDA-fractie vraagt de 
commissie om zich uit te spreken over de genoemde varianten uit de Rib, en daarmee aan te 
sluiten bij het besluit dat de raad heeft genomen middels het aannemen van het amendement. 
 
Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd.  

 
2. Voorgeschiedenis  

 

29 oktober 2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00575) Programmabegroting 2016-2019 
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2016 en verder heeft de raad 
een amendement (A-07) aanvaard met de strekking een proef te starten van één 
jaar waarin tijdsduur betaald parkeren wordt beperkt. Het overschot op het saldo 
Parkeren dient hiertoe als dekking. Doel van het amendement is het bezoek aan 
de binnenstad van Woerden te bevorderen, waarbij een aantal mogelijke 
scenario’s worden genoemd. 

 
Via de voorliggende raadsinformatiebrief geeft het college aan op welke wijze zij met dit 
amendement wil omgaan.  

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties 
kunnen aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 

 
4. Opmerkingen 

Het amendement van 29 oktober 2015 is een raadsbesluit. Een raadsinformatiebrief doet in feite 
niets af aan een (eerder) raadsbesluit, dat blijft daarmee in stand. In dat licht zou het meer voor 
de hand liggen dat de raad een (nieuw) besluit wordt voorgelegd, met de strekking van hetgeen 
in de raadsinformatiebrief is opgenomen. Op die wijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld 
een eerder genomen eigen besluit al dan niet te “overrulen”. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/a-7-amendement-parkeren.pdf

