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Motie - Inflatiecorrectie parkeren bij evaluatie Parkeerbeleid betrekken 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 november 2022, gelezen het raadsvoorstel 
’Programmabegroting 2023', 
 
constaterende dat: 
1. in het bestuursakkoord is opgenomen dat baten en lasten van parkeren in evenwicht dienen te zijn; 
2. in de begroting (pag. 107) is opgenomen dat ‘de tarieven voor de parkeerbelasting conform de index 

met 6,2% worden verhoogd’; 
3. de kostendekkendheidsgraad van parkeren daarmee in 2023 op 112% komt volgens de begroting;  
4. in voorgaande jaren inflatiecorrectie niet werd toegepast op het tarief van parkeren in de begroting, 

maar breder werd gekeken, namelijk naar de beoogde opbrengsten, 
 
overwegende dat:  
1. het parkeerbeleid dit jaar wordt geëvalueerd; 
2. bij eerdere bespreking van het parkeerbeleid is overwogen dat een hoger parkeertarief voor 

parkeren, ook in de verhouding maaiveldparkeren tot garageparkeren, zijn doel voorbij kan schieten; 
3. de gemeenteraad op 15 september jl. bij de bespreking van het raadsvoorstel ‘Vervolg proef eerste 

uur gratis’ opdracht heeft gegeven om, in overleg met stakeholders als inwoners en ondernemers, 
voorstellen uit te werken voor promotie van de binnenstad, 

 
verzoekt het college: 
1. niet over te gaan tot één-op-één-indexatie van de tarieven met de voorgestelde index van 6,2%, 

maar wel de geïndexeerde opbrengst van parkeren te hanteren in de begroting als uitgangspunt 
(met inachtneming van de uitvoerbaarheid); 

2. bij de evaluatie van het parkeerbeleid en de uitwerking van promotie van de binnenstad een voorstel 
te doen met opties waarmee de opbrengstverhoging in lijn met het beleid kan worden gerealiseerd, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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