
 
 
Amendement - Eerste uur gratis betrekken bij begrotingsvoorbereiding 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 september 2022, besluit beslispunt 1 

van het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Vervolg proef eerste uur gratis parkeren in de 

parkeergarages Castellum en Defensie-eiland te wijzigen en onder vernummering een tweede 

beslispunt toe te voegen, zodat de beslispunten 1 en 2 als volgt komen te luiden: 

1. Het eerste uur gratis in de Woerdense parkeergarages per 1 oktober 2022 tijdelijk stop te 

zetten, totdat een besluit over het vervolg is genomen; 

2. Het college opdracht te geven om: 

a. permanente implementatie van het eerste uur gratis in de parkeergarages in de 

programmabegroting 2023-2026 te verwerken, tenzij binnenstadondernemers in 

overgrote mate aangeven een voorkeur voor een andere optie te hebben; 

b. de raad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling te informeren over de geschatte 

kosten van invoering van het tweede uur gratis; 

c. in alle gevallen te streven naar kostendekkendheid en de raad inzicht te verschaffen 

in de mate van kostendekkendheid van de verschillende opties. 

 

Van Hout, De Woerdense VVD 

Toelichting 

In het onderhavige raadsvoorstel stelt het college voor om de proef stop te zetten en daarmee het 

eerste uur gratis in de parkeergarages af te schaffen. De effecten van de proef blijken door de 

aanwezigheid van meerdere factoren lastig individueel meetbaar en er bestaat momenteel geen 

dekking voor de gederfde parkeeropbrengsten. 

Ondernemers uit de binnenstad hebben echter aangegeven erg tevreden te zijn met het eerste uur 

gratis. Hoewel het college nog gesprekken met ondernemers voert, valt daarom te verwachten dat zij 

positief tegenover permanente (her)invoering van het eerste uur gratis staan. 

Om de hierboven genoemde redenen wordt middels dit amendement het eerste uur gratis tijdelijk 

stopgezet, maar krijgt het college tegelijkertijd de opdracht om in de programmabegroting 

permanente invoering van het eerste uur gratis op te nemen. Daarmee zijn bij de 

begrotingsbehandeling een goed debat en een integrale afweging mogelijk. Indien ondernemers uit 

de binnenstad in groten getale een voorkeur blijken te hebben voor een andere optie, dient die optie 

in de begroting te worden opgenomen. 

Ten slotte dient het college de raad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling te informeren over 

de kosten van invoering van het tweede uur gratis, zodat de raad deze variant in zijn afweging kan 

betrekken. 


