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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.00355) inzake uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing 
reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel tot:  
Het uitvoeren van een pilot betaald parkeren tussen 1 november 2016 en 1 mei 2018 door: 

1. Het college opdracht te geven om in het kader van een pilot gedurende een jaar, te weten van 
1 november 2016 tot 1 mei 2018, de reguleringstijden van het parkeren op maaiveld als volgt 
aan te passen in het aanwijzingsbesluit parkeren: 

 Op vrijdag van 9:00 uur tot 21:00 uur (huidig van 9:00 uur en 0:00 uur), 

 Op zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur (huidig tussen 9:00 uur en 0.00 uur); 
2. De incidentele lagere baten/ hogere last in 2016 ter hoogte van circa € 23.700 ten laste 

brengen van het boekjaar 2016; 
3. De lagere baten/ hogere last in 2017 ad. € 38.000 en in 2018 ad. € 20.700 als nieuw beleid 

toe te voegen aan de begroting 2017 e.v.; 
4. In te stemmen met het uitvoeren van een parkeeronderzoek vóór de uitvoering van de pilot (0-

meting) en aan het eind van de pilotperiode. 
 
Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

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. 

8 juni 2016 
commissie 
Welzijn 

Raadsinformatiebrief (16R.00162) inzake proef parkeren  
Tijdens de vergadering van de commissie Welzijn is bovengenoemde 
raadsinformatiebrief besproken. Uit de besluitenlijst:  
“Op basis van de reacties uit de raad zegt de wethouder toe om in september een 
raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de scenario’s 3 en 4 zijn 
uitgewerkt.”  

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 29 september 2016.  
 

4. Bijzonderheden 
Het college stelt voor om de hogere last cq lagere baat in 2016 ten laste te brengen van het resultaat 
boekjaar 2016. Dit betekent dat dit uiteindelijk ten laste komt van de Algemene Reserve. Het is 
zuiverder en meer in de lijn met de nota Financial Governance om in het voorliggende ontwerp-besluit 
nu al expliciet op te nemen dat de financiële consequenties in 2016 ten laste komen van de Algemene 
Reserve (of desgewenst een andere begrotingspost). 
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