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Onderwerp: Parkeerverordening 2015 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van 

vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2015) vast 
te stellen (waarin het mogelijk wordt gemaakt om een zorgvergunning af 
te geven). 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
In dit voorstel wordt ingegaan op de wijzigingen die in de Parkeerverordening moeten 
worden doorgevoerd. De parkeerverordening regelt het fiscaal parkeren (betaald parkeren 
en vergunninghoudersgebieden) in onze gemeente en is voor het laatst op 17 december 
2013 gewijzigd. Het vaststellen van deze verordening is een raadsbevoegdheid. 

 
Een (kleine) aanpassing van de parkeerverordening is nodig om afgifte van een 
zorgvergunning mogelijk te maken. Met deze vergunning willen wij tegemoet komen aan 
zorginstellingen, zonder winstoogmerk en mantelzorgers. Nu nog moet men een 
bedrijfsvergunning aanschaffen of gebruik maken van een bezoekerskaart met een beperkte 
duur van 4 uren. Voor de genoemde doelgroep zijn bedrijfsvergunningen aan de dure kant 
(zij kunnen de kosten niet doorberekenen aan klanten). Het gebruik van een bezoekerskaart 
(maximaal 4 uren parkeren) door mantelzorgers is een mogelijkheid, maar wel onpraktisch. 
Vaak is men langer dan vier uren aanwezig. 
Het probleem wordt opgelost door het aanbieden van een zorgvergunning tegen een lager 
tarief. Artikel 3, lid 2 is op dit punt aangepast. De parkeerbelastingverordening wordt ook op 
dit punt aangepast. 
 
Verder is een wijziging aangebracht in artikel 7, lid 1. Als sub. h is toegevoegd dat het 
college een vergunning kan intrekken of wijzigen als deze ten onrechte of foutief is 
afgegeven. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
In geval van een positief besluit wordt het mogelijk om een parkeervergunning uit te geven 
aan zorginstellingen, zonder winstoogmerk en mantelzorgers. 
 
Extern overleg gevoerd met: n.v.t. 
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3. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
N.v.t. 
 
 
4. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling treedt de verordening op  1 januari 2015 in werking. 
 
 
5. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De parkeerverordening 2015 vormt mede de basis waarop parkeerbelasting kan worden 
geheven en waarop vergunningen kunnen worden verstrekt. De financiële gevolgen zijn 
opgenomen in de begroting 2015.  
 
Het instellen van een zorgvergunning kan een geringe invloed hebben op de inkomstenkant. 
In 2014 zijn er 35 bedrijfsvergunningen gemeentebreed (à € 300) en 19 bedrijfsvergunningen 
voor één kern (à € 204) uitgegeven voor zorginstellingen. Dit leverde een bedrag van € 
14.376 aan inkomsten op. Deze vergunningen zijn aangeschaft door Evean, Starlet en de 
GGD. 
Voor een gemeentebrede zorgvergunning willen wij een tarief stellen van € 200 en voor een 
zorgvergunning per kern een bedrag van € 100. Uitgaande van eenzelfde aantal 
vergunningen als die in 2014 worden de inkomsten € 8.900. 
Gesteld dus dat de zorginstellingen eenzelfde hoeveelheid vergunningen aanschaft dan 
brengen deze € 14.376 - € 8.900 = € 5.476 minder op. 
 
Wij verwachten daartegenover wel geringe meerinkomsten te genereren, doordat 
mantelzorgers mogelijk een zorgvergunning per kern zullen aanschaffen (mantelzorgers 
kunnen geen gemeentebrede zorgvergunning aanschaffen, omdat het adres van degene die 
zij moeten verzorgen bekend is en niet varieert.) Nu nog zullen mantelzorgers geen 
inkomsten genereren, omdat men veelal een (toch al aangeschafte) bezoekersvergunning 
gebruikt. Wij denken dat een tiental van deze mantelzorgers bereid is om een 
zorgvergunning aan te schaffen. (Dit aantal baseren wij op het aantal verzoeken wat wij 
hierover hebben binnengekregen.) Dit genereert dan 10 * 100 = € 1.000. 
 
Per saldo verwachten wij dus € 4.476 (afgerond € 4.500) minder aan parkeerinkomsten te 
generen. Dit bedrag is in de begroting vanaf 2015 afgeraamd. 
 
 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
Nee 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): risico’s zijn verwaarloosbaar 
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6. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie punt 2 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Concept-Parkeerverordening 2015; 
 
 
 
 
 
Bergen, 14 oktober 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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