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Motie – Verzoek aan de rekenkamercommissie om onderzoek te doen naar de aanloop naar en de 

uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid in de binnenstad van Woerden 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, gehoord de 

beraadslaging bij het interpellatiedebat parkeerbeleid, 

 

overwegende dat: 

1. er sinds 3 mei 2021 in de binnenstad van Woerden een nieuw parkeerbeleid geldt; 

2. de gemeenteraad van Woerden in meerderheid heeft ingestemd met dit nieuwe beleid; 

3. er vanuit bewoners, ondernemers en bezoekers veel bezwaar en kritiek is op het nieuwe 

parkeerbeleid in de binnenstad van Woerden, 

 

constaterende dat: 

1. er volgens het college in aanloop naar het nieuwe parkeerbeleid een goed participatieproces 

is gevoerd; 

2. er inmiddels 40 bezwaren bij de commissie bezwaarschriften zijn ingediend tegen dit nieuwe 

parkeerbeleid; 

3. uit het jaarverslag 2020 van de commissie bezwaarschriften blijkt dat 40 bezwaren een 

uitzonderlijk hoog aantal is, 

 

verzoekt de onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente Woerden: 

1. een onderzoek te doen naar de aanloop naar en introductie van het nieuwe parkeerbeleid in 

de binnenstad van Woerden; 

2. daarbij te kijken naar de wijze waarop de volgende actoren zijn betrokken bij de aanloop 

naar en introductie van dit nieuwe parkeerbeleid: 

o bewoners van de binnenstad; 

o overige inwoners van Woerden 

o ondernemers van Woerden 

o bezoekers van de binnenstad 

o gemeenteraad van Woerden 

3. daarbij te onderzoeken of de bovengenoemde groeperingen eerlijk, volledig en correct zijn 

geïnformeerd en hoe de verzamelde informatie door het college is verwerkt in het opstellen 

van het nieuwe beleid; 

4. daarbij te onderzoeken hoe aanpassingen in het beleid na 3 mei jl. tot stand zijn gekomen; 

5. daarbij te onderzoeken welke rol de commissie bezwaarschriften speelt of heeft gespeeld; 

6. het betreffende onderzoek vanuit het reguliere onderzoeksbudget van de 

rekenkamercommissie te doen; 

7. indien dit onderzoek niet uit het reguliere onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie 

kan worden gedaan, de gemeenteraad hiervan uiterlijk (maar liefst eerder) op donderdag 4 

november om 16.00 uur - voor de begrotingsraad - te informeren; 

8. de uitkomsten en aanbevelingen vanuit dit onderzoek uiterlijk in het eerste kwartaal van 

2022 voor te leggen aan de gemeenteraad, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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