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Onderwerp: 
Wijze van afhandeling toezegging 222 en Amendement A-7 (uit de begrotingsraad van 29-10-2015) 

Kennisnemen van: 

Het besluit om de beantwoording van toezegging 222 te combineren met de beantwoording van 
Amendement A-7 (begrotingsraad 29-10-2015) en in het eerste kwartaal van 2016 een totaaloverzicht van 
de parkeerfinanciën te presenteren om inzichtelijk te maken welk effect het exploiteren van de nog te 
bouwen parkeergarage Defensie-eiland heeft op de totale parkeerfinanciën. 

Inleiding: 

Op 28 september jl. heeft wethouder Schreurs toegezegd om de vragen van Inwonersbelangen over de 
exploitatie van parkeergarage Defensie-eiland binnen een termijn van 4 weken schriftelijk af te doen. 

Op 29 oktober jl. heef het CDA een motie ingediend om, op basis van het begrote overschot op parkeren 
voor de komende jaren, te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om parkeertijden of tarieven in te 
perken. Hiervoor zou het begrote overschot op parkeren dan worden aangewend. Tijdens deze vergadering 
is door wethouder De Weger toegezegd dat, in samenwerking met inwoners en ondernemers, in het eerste 
kwartaal van 2016 een voorstel gedaan wordt hoe hier invulling aan gegeven kan worden. 

Kernboodschap: 

De exploitatie van de nog te bouwen parkeergarage defensie-eiland zal straks onderdeel gaan uitmaken 
van de totale parkeerbegroting. Het college van B&W is dan ook van mening dat de exploitatie van 
parkeergarage defensie-eiland in relatie tot het totaal bezien moet worden. Om voldoende inzicht te kunnen 
geven welk effect het exploiteren van een extra parkeergarage heeft op de totale parkeerfinanciën is het 
noodzakelijk dat exploitatiegegevens voldoende actueel zijn. Op dit moment wordt aan deze actualisatie 
gewerkt en wordt voor de toekomst gebenchmarkt, met gemeenten van soortgelijke omvang, om zoveel 
mogelijk gelijkwaardige grootheden te hanteren. In het kader van de toezegging van wethouder De Weger 
op amendement A-7 (begrotingsraad 29-10-2015) is het wenselijk dat de raad eerst een overzicht krijgt van 
de totale parkeerfinanciën (inclusief parkeergarage defensie-eiland) om op basis daarvan te kunnen 
beoordelen of de vraag om het huidige begrote overschot op de parkeerfinanciën aan te wenden voor het 
inperken van parkeertarieven of betaaltijden nog steeds actueel is. Het besluit van het college om de 
genoemde toezeggingen te combineren heeft tot gevolg dat het beschikbaar hebben van de gevraagde 
gegevens in de raadvergadering van december niet haalbaar is en om die reden wordt verschoven naar het 
eerste kwartaal van 2016. 



Vervolg: 

In het eerste kwartaal van 2016 kan een financieel overzicht worden verwacht van het parkeren als totaal 
inclusief het exploitatieoverzicht van de nog te bouwen parkeergarage Defensie-eiland. 

Bijlagen: 
n.v.t. 
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