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*Z7362089312* 

Vergadering Gemeenteraad van 23-11-2016   

Afdeling : Openbaar Gebied  Raadsvoorstel: 
RAD-001332  

Naam opsteller voorstel : Bessems, Monique  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/029092  

Portefeuillehouder : A.F. (Frans) van Eersel  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Parkeren 2017. 
 
Voorstel  
 
In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van 
parkeerbelastingen 2017" en de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2017".   
 
Inleiding  
 
Op 16 december 2015 is de raad akkoord gegaan met de tarieven voor het jaar 2016. Ze  
heeft tevens krediet verleend voor een slagboominstallatie in de Muntgarage. 
 
Er zijn een aantal onderzoeksvragen/moties neergelegd met het verzoek deze vragen te 
betrekken bij de evaluatie medio 2016 en de raad daarvan in kennis te stellen. Deze 
vragen zijn vooral het gevolg van de vele wijzigingen die in het jaar 2016 zijn 
doorgevoerd. De onderzoeksvragen/moties zijn als bijlage bijgevoegd. In een 
evaluatie/presentatie op 14 september jl. is ingegaan op de onderzoeksvragen en zijn de 
ervaringen gedeeld. De presentatie is bijgevoegd. 
 
Beoogd effect/doel  
 
De gemeentelijke parkeerorganisatie werkt aan een verdere professionalisering van het 
aanbod aan gemeentelijke parkeerfaciliteiten en streeft naar uniformiteit.  
Er zijn maatregelen genomen die de parkeerduur op straat beperken. Voor heel Weert 
geldt één betaaltarief zowel op straat als in de garages, met uitzondering van de 
parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage waar het tarief gefaseerd wordt verhoogd 
totdat ook hier een uniform tarief geldt.  
 
Op straat zijn de betaaltijden beperkt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 
18.00, op zondag en op donderdagavond is gratis parkeren. Dit met uitzondering van de  
parkeergarages waar 24/7 dient te worden betaald. Verder is er een werknemersbundel 
ingevoerd voor werknemers in de binnenstad en is gratis parkeren ingevoerd voor 
mindervaliden die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart voor maximaal 3 uur 
parkeren.  
Daarnaast is de vervuiling in de abonnementen eruit gehaald door de hernieuwde 
beleidsregels strikt toe te passen en is een mantelzorgkaart ingevoerd voor zone 3. Voor 
bezoekers in zone 3 is een dagdeelvergunning toegevoegd (halve dag). 
Alle abonnementen en vergunningen worden jaarlijks geïndexeerd. 
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Wij stellen voor 
- Het huidige uur en dagtarief te handhaven (€1,30/€ 5,00); 
- De huidige abonnementsvormen voor de zones 1, 2 en de vergunningen voor zone 

3, inclusief de mantelzorgkaart te indexeren (conform besluit 2015); 
- De dagdeelvergunning (ochtend óf middag) wijzigen naar 5 uur parkeren ná 

aanvang; 
- Het parkeerterrein Centrum Noord uit te rusten met een cashless 

parkeerautomaat.  
 
 
Argumenten  
 
Tarieven op straat en in de parkeergarages. 
De tarieven zijn nu uniform. 
 
2-uurs zones. 
Op dit moment is er geen dagtarief in de 2-uurs zones (men kan maximaal 2 uur betalen). 
Er is tevredenheid bij de ondernemers van o.a. de Maaspoort. 
 
Vergunningen zone 3. 
Zone 3 betreft oudere woonwijken waarin onvoldoende parkeerruimte beschikbaar is voor 
2 auto’s per woning. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving hetgeen niet 
wenselijk is. Daarom is het raadzaam het huidige beleid voort te zetten. Bewoners met 
een zorgbehoefte kunnen een mantelzorgkaart aanvragen ter voorkoming van sociaal 
isolement. Wel wordt per 2017 de straatnaam op de vergunning vermeld. Voor de 
bezoekers blijft de dagdeelvergunning gehandhaafd maar deze wordt aangepast naar 5 
uur parkeren ná aanvang. Dit om te voorkomen dat men voor een bezoek in de 
middaguren (bijv. tussen 12.00 en 14.00 uur) een dagvergunning (hele dag) moet 
neerleggen. 
 
Om beter inzicht te krijgen in de parkeerdruk in de wijken wordt de parkeersituatie 
gemonitord. Het gaat hierbij om de woonstraten in de directe nabijheid van 
parkeervergunningzone 3. In november worden de eerste parkeerdrukmetingen 
uitgevoerd. 
 
Parkeerplaatsen Suffolkweg. 
Deze worden meegenomen in de ontwikkelingen Centrum-Noord (2018-1019). 
 
Parkeerterrein Centrum-Noord. 
Centrum-Noord kent op dit moment alleen een abonnementsvorm voor bedrijven terwijl er 
behoefte is voor meer maatwerk. Door het plaatsen van een cashless automaat kan ook 
hier betaald parkeren worden ingevoerd en medewerkersbundels worden verstrekt. 
Er is een cashless betaalautomaat voorhanden. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
 
Wijzigingen in de tarieven parkeren kan leiden tot een begrotingsopgave. 
 
Financiële gevolgen  
 
Het plaatsen van de cashless parkeerautomaat op het parkeerterrein Centrum-Noord 
wordt betaald uit het reguliere onderhoudsbudget. 
 
Door de indexering van de abonnementen en vergunningen ontstaat een positief resultaat 
van ca € 10.000. Dit is meegenomen in de begroting 2017 in het kader van Kiezen met 
Visie. 
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Uitvoering/evaluatie  
 
De maatregelen worden na besluit door de raad doorgevoerd. De geïndexeerde tarieven 
gaan in per 1 januari 2017. Zie ook de als bijlage bijgevoegde Tarieventabel 
Parkeerbelastingen 2017. 
 
Communicatie/participatie  
 
Zodra de raad een besluit heeft genomen, worden de bewoners, bedrijven en overige 
belanghebbenden geïnformeerd over de wijzigingen die op 1 januari 2017 ingaan. 
De wijziging van tarieven (indexering) worden in de parkeerbelasting meegenomen.  
 
Na vaststelling van de "Verordening op de heffing en de invordering van 
parkeerbelastingen 2017" en bijbehorende tarieventabel door de raad dient publicatie en 
ter inzage legging conform de Gemeentewet te geschieden. De datum van 
inwerkingtreding van voornoemde besluiten is gesteld op 1 januari 2017. 
 
Advies raadscommissie  
 
In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van 
parkeerbelastingen 2017" en de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2017".    
 
Bijlagen  

- Onderzoeksvragen/moties; 
- Presentatie 14 september; 
- "Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017"; 

"Tarieventabel parkeerbelastingen 2017". 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001332 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-10-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van 
parkeerbelastingen 2017" en de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2017". 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23-11-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


