
 

 

Beantwoording vragen parkeerfonds van raadslid Te Hennepe 
 

Vragen 

Tijdens de beeldvormende raad (15-10-2015) over het parkeerfonds is door de wethouder 

verteld dat met de 1,3 mln uit dat fonds een aantal zaken worden betaald die nu op andere 

wijze gefinancierd moeten worden (vandaar de aanmelding). Daarnaast heb ik tijdens de pauze 

met een ambtenaar (externe inhuur) zitten praten en die vertelde dat er nog zo'n 7 ton in het 

parkeerfonds zit. 

 

Vandaar de volgende vragen die graag op zo kort mogelijke termijn beantwoord zou willen 

hebben: 

1. Wat is de actuele stand (of ultimo 2015) van het parkeerfonds? 

2. Welke zaken worden van de 1,3 mln uitkering betaald; ik hoorde wat over het Btw 

compensatiefonds, Amphiongarage, enz. 

 

Gezien de amendementen moties waarmee we bezig zijn, zou het helpen om uiterlijk 

morgenmiddag over de antwoorden te kunnen beschikken. 

 

Antwoord vraag 1 

Op 1 januari 2015 was de omvang van de reserve €1.096.000. Het parkeerresultaat voor 2015 

is naar verwachting € 340.000 negatief. Dit betekent dat er aan het eind van het jaar nog circa 

€ 700.000 tot € 800.000 in de reserve Parkeerfonds zit. Dit geld kan nog worden afgedragen 

aan de algemene middelen. Aangezien in de begroting was uitgegaan van een bijdrage van € 1,3 

miljoen, ontstaat er een tekort van circa € 500.000 in de jaarrekening. 

 

Het college heeft maatregelen in de bedrijfsvoering genomen, waardoor het verwachte 

parkeerresultaat in 2016 op ongeveer nul uitkomt. Aangezien de reserve na dit jaar leeg is en 

de exploitatie op nul sluit, is er in 2016 dan ook geen onttrekking vanuit het parkeerproduct 

aan de algemene middelen meer mogelijk. Hier is in de begroting 2016 rekening mee 

gehouden. Door maatregelen te nemen verwacht het College dat in de toekomst een beperkte 

bijdrage aan de algemene middelen mogelijk is. Deze bijdrage loopt op van € 150.000 in  2017 

naar € 300.000 in 2018. 

 

Voor een nadere toelichting op de bovenstaande cijfers verwijs ik u naar de vertrouwelijke 

presentatie die is gegeven in de raadsbijeenkomst van 1 juli jl. 

 

Antwoord vraag 2 

De onttrekking van 1,3 miljoen bestond uit: 

 Bijdrage algemene middelen: € 1.000.000 

 Afdracht BTW compensatiefonds: € 120.000 

 Verkeerstellingen – metingen: € 36.000 

 Regiotaxi: € 190.000 

 

 

Wethouder Drenth 

21 oktober 2015 


