
 

 
 
Notitie aan de raad 
 
Datum   : 9 december 2013 

Aan   : Gemeenteraad 

Van   : Wethouder Roem  

Onderwerp   : Toezegging bij raadsvoorstel Voorbereiding jaarrekening 2013 

 

Aanleiding  
 De notitie is opgesteld als antwoord op een toezegging in commissie van 28 november jl. 

door wethouder Roem. 
 
Kernboodschap  
 Wat was de exacte vraag en de toezegging?  
Bekeken wordt of de argumentatie van het aframen van de parkeerinkomsten 2013 in het 
raadsvoorstel inzake de voorbereiding van de Jaarrekening verfijnd kan worden. 
 
In het raadsvoorstel is het volgende gemeld over parkeerinkomsten: 
 
4.1 Gedeeltelijk invulling stelpost parkeren  
De stelpost parkeren van € 320.000 is voor 2013 beperkt ingevuld. Zie verder het 
raadsvoorstel Gastvrij parkeren van 31 oktober 2013.  
 
4.3 Parkeervergunningen  
Circa € 25.000 stond structureel te hoog begroot en circa € 8.000 minder inkomsten komt 
waarschijnlijk door verschuiving tussen de soorten vergunningen in verband met de 
verhoging van de tarieven. De structurele doorwerking hiervan is in de programmabegroting 
2014 verwerkt. 
 
De vraag om verfijning van deze punten wordt als volgt beantwoord: 
 
4.1 Gedeeltelijk invulling stelpost parkeren  
Consequentie van de gekozen variant 6 als alternatief voor jaarrond betaald parkeren in 
Egmond aan Zee en Bergen aan Zee (raadsbesluit 31 oktober 2013) is dat de stelpost van 
€ 320.000 in 2013 slechts voor een zeer beperkt deel (€ 8.000) kan worden ingevuld. De 
genoemde € 8.000 bestaat uit extra inkomsten voor het reeds in 2013 afgeven van 
bewonersvergunningen 2014 voor Bergen/ Schoorl. Het overige deel (het tekort van 
€ 312.000) wordt verrekend met het begrotingssaldo 2013. Dit nadelig saldo van € 312.000 
is verwerkt in de begrotingswijziging voorbereiding jaarrekening (Fimarap) die op 12 
december 2013 in de raad wordt behandeld. 
 
4.3 Parkeervergunningen  
Circa € 25.000 stond structureel te hoog begroot. Verder circa € 8.000 minder inkomsten wat 
komt omdat er minder recreanten vergunningen zijn afgegeven dan vorige jaren. Mensen die 
zomerhuisjes verhuren hebben er waarschijnlijk* voor gekozen hun gasten de goedkopere 
bezoekerskaart te geven. De structurele doorwerking hiervan is in de programmabegroting 
2014 verwerkt. Als recente ontwikkeling is te melden de aanvraag van betaalde 
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vergunningen voor 2014 lager ligt dan verwacht. Inwoners zeggen de met ingang van 2014 
betaalde vergunning af wat waarschijnlijk betekent dat zij op eigen terrein kunnen parkeren. 
 
* Om achter de werkelijke reden te komen zou je moeten interviewen waarom iemand in 2012 een 
recreantenvergunning heeft afgenomen en in 2013 een bezoekerskaart. Dit lijkt ons een zeer 
arbeidsintensief proces en gezien de hoogte van het bedrag niet efficiënt. 
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