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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de commissie Burger & Bestuur van donderdag 10 december jongstleden heeft u uitgebreid stil gestaan bij de
Parkeerbelastingverordening. Ik heb u toegezegd om op de verschillende onderwerpen , die met elkaar besproken zijn,
nog schriftelijk terug te komen voor de gemeenteraadsvergadering van woensdag 16 december 2015. Hierbij beantwoord
ik aantal technische vragen door u gesteld, welke los staan van het inhoudelijke parkeerbeleid. Op de overige vragen
komt het college in het eerste kwartaal 2016 bij u terug, zoals aangegeven in de brief met kenmerk U15-021104.
Welke afspraken zijn er met het ziekenhuis en wijkt het ziekenhuis daar vanaf?
Naar ik van u en insprekers vernomen heb, heeft het ziekenhuis haar regels rond het parkeren voor personeel
aangescherpt. Afgelopen jaar heeft het college duidelijke afspraken met het ziekenhuis gemaakt over het parkeren van
personeel en bezoekers. Personeel binnen een straal van 2 kilometer krijgt geen gratis toegang tot de parkeerlocaties en
de bijdrage van€ 0,50 per parkeeractie van het personeel wordt teniet gedaan door het ziekenhuis. Naar ik nu begrijp is
de 2 kilometer opgerekt naar 6 kilometer. Ik heb dit nog niet mondeling dan wel schriftelijk van het ziekenhuis bevestigd
gekregen. De inzet van het college is en blijft knelpunten rond parkeren aanpakken bij de bron en als het ziekenhuis haar
regels aanpast, waar wij als gemeente "last" van krijgen (bijvoorbeeld Zonneplein) , spreek ik daar het ziekenhuis op aan.
Ik bespreek dit punt met de directie van het ziekenhuis op maandag 14 december 2015. Afhankelijk van de resultaten
van het overleg , ondernemen wij nadere stappen. Hierover houd ik u op de hoogte.
Eerste evaluatie betaald parkeren Wierlaan?
Sinds de invoering van betaald- en vergunninghoudersparkeren op de Wierlaan is de parkeerdruk daar afgenomen en is
de buurt tevreden met de genomen maatregelen. Aangaande de verhouding inkomsten betaald parkeren en de aanschaf
/ afschrijvingskosten van de parkeerautomaat kan ik u melden dat dit een positief saldo kent. Dit betekent dat er
voldoende betalende parkeerders zijn.
Parkeerbeheer Bergen op Zoom: Aangaande dit punt wil ik u verwijzen naar de brief aan u van 16 oktober 2015 met
kenmerk U15-014919. In aanvulling hierop verwijs ik u ook nog naar het 1econcernbericht 2015, waarin u heeft kunnen
zien dat onze bijdrage aan Parkeerbeheer Bergen op Zoom voor 2015 met €150.000,- naar beneden is gegaan ten
opzichte van 2014. Dit heeft alles te maken met een efficiëntere manier van werken en aangepaste organisatie bij
Parkeerbeheer Bergen op Zoom .
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Schoolvergunning: Aangaande dit punt wil ik u verwijzen naar de brief aan de VVD fractie van 25 augustus 2015 met
kenmerk U15-014750. Samengevat: De gemeente investeert jaarlijks in een verkeersveilige schoolomgeving bij
basisscholen, waarbij promotie van te voet en per fiets naar school gaan nadrukkelijk een onderdeel is. De
schoolvergunning staat haaks op dit beleid en faciliteert het met de auto naar school brengen. Complexiteit van het
vergunningsysteem, een grote hoeveelheid verschillende soorten vergunningen, de strijdigheid met
verkeersveiligheidsbeleid en de parkeerproblematiek rondom scholen vormen allemaal redenen om afscheid te nemen
van deze vergunning .
Niet handhaven woonstraten ziekenhuis: Het niet handhaven in een gereguleerd gebied gaat ervoor zorgen dat
bezoekers en werknemers van het ziekenhuis wederom in deze straten gaan parkeren.
Overige inhoudelijke vragen over parkeren algemeen
In de brief van het college met kenmerk U15-021104 wordt aangegeven dat de beantwoording van de inhoudelijke
vragen over het parkeerbeleid in het eerste kwartaal volgt. Hierin stelt het college u voor om de inhoudelijke discussie
over het parkeerbeleid, in relatie tot het beleidskader 2016-2019 aangaande parkeren, te koppelen aan de tussentijdse
evaluatie van de beleidsnota Parkeren in het eerste kwartaal van 2016. Hierin komen onder andere de door u gestelde
vragen terug, zoals:
• Is fiscalisering nodig en kan het huidige beleid niet beter aangehouden worden?
• Wordt het instrument (fiscalisering) niet oneigenlijk gebruikt?
• Hoe zit het met de digitalisering van het bezoekers parkeren bij bewoners?
• De kosten versus de opbrengsten van fiscalisering en de huidige regulering (inclusief huidige aantal
bekeuringen)?
• 1e uur gratis parkeren?
• Algehele tariefstijging?
Ik ga er vanui u voor dit moment voldoende te hebben ingelicht.

r. drs. . .M.M. Kammeijer-Luycks
Wethouder.

