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Onderwerp: Antwoord op openstaande vraag SP-fractie over de 2e bestuurlijke monitor 2020 
Van: College van burgemeester en wethouders 
Aan: Gemeenteraad 
Datum: 27 oktober 2020 
 

 
Op 9 oktober 2020 zijn een aantal aanvullende vragen gesteld via de griffie door de fractie van de SP naar 
aanleiding van de informatieve raadsbijeenkomst op 8 oktober jl. over de 2e bestuurlijke monitor 2020 en de 
begroting 2021.  
 
Bij de beeldvormende raadsbijeenkomst op 14 oktober jl. heeft uw raad al kennisgenomen van de antwoorden op 
de openstaande vragen uit de informatieve raadsbijeenkomst en de aanvullende vragen. Er stond nog één vraag 
open van de SP-fractie, namelijk: 
 

Fractie Pagina Vraag Antwoord 

2e bestuurlijke monitor 2020 
Fysiek domein 

Hans 
Boerwinkel 
(SP) 

6 Wat zou het kosten als we het eerste half uur gratis 
parkeren op de nieuwstad en het stadhuisplein 
realiseren i.p.v de nu voorgestelde locaties? 

Dit moet berekend worden door Buha BV. Het lukt 
helaas niet om dit antwoord voor de beeldvormende 
raad van 14 oktober 2020 aan te leveren. Uw raad 
ontvangt het antwoord vóór de besluitvormende 
raad van 5 november 2020. 

 
In deze memo wordt antwoord gegeven op deze vraag. 
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De kosten / minderopbrengsten als je het eerste half 
uur gratis invoert op de Nieuwstad en rond het 
gemeentehuis bedraagt circa 130.000,-- op jaar basis. 
 
Het grootste probleem is hier is echter het uitvoeren 
van de maatregel. Allereerst is het praktisch gezien 
heel lastig om het eerste half uur gratis parkeren in 
te voeren. Er bestaat een mogelijkheid om de 
automaat zodanig aan te passen dat je met een druk 
op de knop een kaartje ontvang waarmee je een half 
uur gratis kunt parkeren. Dit roept echter misbruik in 
de hand. Theoretisch kun je ieder half uur een nieuw 
kaartje trekken. Parkeerders zijn creatief dus met dit 
scenario moet echt rekening gehouden worden. 
Daarom is gekozen voor de Varkensweide en 
Amphiongarage. 
 
Bovendien willen we het zoekverkeer in en rond het 
Ei terugdringen / niet stimuleren. Daarom is het niet 
handig om een dergelijke maatregel in de voeren op 
de Nieuwstad en het plein rond het gemeentehuis. 

 
 


