
 
 
 
 
 Raadsvoorstel 
 
 
Datum raadsvergadering: 27 november 2008, agendanr. 8 
 
Onderwerp: Beleidskaders parkeren 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Beleidskaders parkeren vaststellen. 
2. Binnen de kaders kiezen voor “Algemeen parkeerbeleid”, “Parkeren faciliteren”, “Algemeen beleid 

parkeeroverlast”, “Proactieve handhaving” en “uitbreiden van parkeercapaciteit”. 

 
Inleiding 
Om te komen tot een politieke richting voor de te stellen kaders voor het parkeerbeleid is in de commissie 
Ruimte en Groen van 15 september het beleidskader parkeren besproken. Deze kaders dienen als startpunt 
voor het nader uit te werken uitvoeringsprogramma parkeren. 
 
Meetbaar effect 
Vaststelling van de richting gevende uitspraken van de commissie Ruimte en Groen door de raad zodat een 
duidelijk vertrekpunt ontstaat voor de uitwerking van het uitvoeringsprogramma. 
 
Argumenten 

 
1.1 Voordat begonnen kan worden met het uitvoeringsprogramma moet de raad de kaders vaststellen. 

De inhoudelijke kaders zijn in algemene termen weergegeven. Deze kaders vormen de basis voor het 
uitvoeringsprogramma. 

2.   
2.1 Genoemde keuzes zijn unaniem of met meerderheid voorgesteld door de commissie Ruimte en 

Groen. 
Dit argument spreekt voor zich. 

 
Kanttekeningen 

a. Inhoudelijke kaders zijn in algemene termen weergegeven. 
Uit de discussie in de commissie bleek dat er bij bepaalde onderwerpen maatwerk gewenst is. Met name 
op het gebied van parkeren voor gehandicapten. Hiervoor komt extra aandacht in de fase van het 
uitvoeringsprogramma. 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
De kosten worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma parkeren. 
 
Uitvoering 
 
Planning:  
Na het vaststellen van de beleidskaders vindt in het eerste kwartaal van 2009 de uitwerking van het 
uitvoeringsprogramma plaats. 
 
Contact met belangenvereniging/wijkraad: 
De inhoud van het uitvoeringsprogramma wordt voor commentaar aan alle belangenverenigingen en 
dorpsraden beschikbaar gesteld. 
 
Evaluatie/verantwoording: 
Het parkeerbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd in de werkgroep verkeer. De werkgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de politie. Verder vinden metingen plaats in 
de leefbaarheidsmonitor en bij evaluatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (vijf jaarlijks). 
 
 
 



burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 


