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Motie vreemd – Verlengen proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage  
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 januari 2022,  
 
constaterende dat: 
1. de gemeenteraad van Woerden op 14 oktober 2021 de motie ‘Proef eerste uur gratis parkeren in 

de parkeergarages’ heeft aangenomen; 
2. de intentie van de motie is om het parkeren in de parkeergarage gastvrij te maken en meer 

bezoekers weer naar de binnenstad te krijgen; 
3. hiermee ondernemers de gelegenheid wordt gegeven meer klanten te krijgen en in de 

proefperiode nog wat extra te verdienen; 
4. de huidige realiteit is dat er vanaf 19 december een lockdown is ingesteld waar de proefperiode 

in valt, 
 
overwegende dat: 
1. de proef vanaf het begin tot aan 19 december een succes is geweest en aanzienlijk meer auto’s 

gebruik hebben gemaakt van de parkeergarage; 
2. bezoekers en ondernemers van de binnenstad hier erg blij mee zijn; 
3. het gebruik van de parkeergarage na het instellen van de lockdown aanzienlijk teruggelopen is; 
4. de ondernemers opnieuw een belangrijke winkelperiode met klanten en verdiensten hebben 

gemist; 
5. het erg moeilijk wordt om een goed beeld te krijgen van de kosten, dan wel opbrengsten, omdat 

er een lockdown in de proefperiode zat, 
 
verzoekt het college: 
1. de proefperiode  te verlengen na de lockdown,  met het aantal dagen dat de lockdown geduurd 

heeft. Een andere mogelijkheid is de proefperiode te verlengen tot 1 mei; 
2. hierover in overleg te gaan met de ondernemers; 
3. de data van de periode van de lockdown uit de proef te halen, omdat deze geen goed beeld kan 

geven; 
4. financiële compensatie van het Rijk aan gemeenten voor gederfde inkomsten vanwege corona 

aan te wenden voor het dekken van deze kosten waar mogelijk en de eventuele rest van  
financiële lasten van verlenging van deze proef ten laste te brengen van het resultaat. 

 
Toelichting 
De proef met het eerste uur gratis parkeren is een groot succes en we horen hierover veel positieve 
geluiden, zowel van bezoekers als ondernemers.  
Jammer is dat door de lockdown de steun aan onze ondernemers grotendeels wegvalt. 
Ook kan de raad door de lockdown geen goed inzicht krijgen in een ander doel van de proef, namelijk 
wat deze kost of wat de proef opbrengt. En kunnen we het ons permitteren dit permanent in te 
voeren? 
Daarom vragen wij het college om cijfers gedurende de periode van de lockdown uit de proef te 
halen en de proef te verlengen met de tijd dat de lockdown geduurd heeft.  
Kort samengevat:  
Wij vragen dus om de proef te verlengen met de duur van de lockdown, de data gedurende de 
lockdown buiten beschouwing van de proef te laten en eventuele kosten tijdens de lockdown bij het 
Rijk te declareren als Covid-kosten en een eventueel restant van de kosten ten laste te brengen van 
het resultaat.  
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
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Namens, 
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 
CDA, Job van Meijeren 
ChristenUnie/SGP, Daphne van der Wind 
D66, Tom Boersma 
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