Aan de gemeenteraad

2016 – 47
AMENDEMENT

Onderwerp: Amendement inzake Afschaffen betaald parkeren

1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld het raadsbesluit Programmabegroting 2017-2020 als volgt te wijzigen:
Punt 5 toe te voegen met de tekst:
Het betaald parkeren met ingang van 2017 af te schaffen. De jaarlijkse lasten van dit besluit, zijnde
€ 96.800 (voor 2017 baten € 407.200 minus lasten € 310.400) voor het jaar 2017 te dekken door
het onttrekken van dit bedrag aan de algemene reserve en voor de jaren 2018, 2019 en 2020 ten
laste te brengen van het geraamde overschot voor die jaren.
2. Aanleiding
De behandeling van de Programmabegroting 2017-2020.
3. Aspecten
In Ridderkerk dient er voor 270 parkeerplaatsen rondom het centrum betaald te worden om te parkeren. Veel omliggende gemeenten hebben het betaald parkeren inmiddels afgeschaft. Inmiddels
wijken veel inwoners van Ridderkerk uit naar Winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht en Winkelcentrum Barendrecht omdat parkeren daar gratis is. Ook bezoekers van buiten de gemeente worden
door betaald parkeren ontmoedigd om hier te komen winkelen.
Ridderkerk kent in het centrum een leegstand van 14%. Dit ligt ruim boven het landelijke gemiddelde. Het afschaffen van betaald parkeren kan een impuls geven aan de invulling van leegstaande winkels waar de gehele Ridderkerkse samenleving als de gemeente bij gebaat is.
Er is de komende jaren een overschot in de begroting waar de derving van inkomsten door het
afschaffen van betaald parkeren mee opgevangen kan worden. Voor het jaar 2017 wordt eenmalig
een beroep gedaan op de algemene reserve.
4. Aanpak/Uitvoering
In de raadsvergadering van 15 december a.s. zal een besluit tot intrekking van de Verordening
Parkeerbelasting genomen moeten worden.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De kosten worden gedekt uit de Algemene reserve en het begrotingsoverschot 2018, 2019 en
2020.
De raadsleden,

Henk van Os (Partij 18PLUS) Laurens Franzen (Echt Voor Ridderkerk)

Betreft raadsvoorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020
Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2016
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