
 
 
 
Motie Parkeerbeleid Centrum 
 
De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 juli 2016, 
ter bespreking en besluitvormende behandeling van het voorstel tot het vaststellen van de Eerste 
Concernrapportage 2016, de Perspectiefnota 2017 en tot het kennisnemen van het voorgenomen 
financieel beleid in de periode van 2017-2021, 
 
Neemt in overweging dat: 
 door het College tijdens de commissie Ruimte op 20 april 2016 (presentatie DTV Consultants) en 

op 22 juni 2016 presentaties zijn gegeven; 
 parkeren in de parkeergarages voor gebruikers niet gratis hoeft te worden gemaakt; 
 de gemeente jaarlijks een tekort op de balans in de huidige situatie heeft van € 781.000,-; 
 een tekort op de exploitatie van de parkeergarages verrekend kan worden met fiscale winsten; 
 de gemeente vanaf 2016 vennootschapsbelasting moet gaan betalen over de fiscale winst uit alle 

economische activiteiten (inbegrepen de exploitatie van de parkeergarages); 
 het tekort op de gemeentelijke balans naar beneden bijgesteld kan worden door de uitgaven aan 

en inkomsten van het parkeerbeleid meer in evenwicht te brengen; 
 de jaarlijkse omzet van de winkels in het Centrumgebied om en nabij € 85 miljoen beloopt; 
 van de winkeliers een bijdrage aan bereikbaarheid en parkeren mag worden verwacht; 
 de parkeergarages (De Meent garage en de Overtoom garage) optimaal benut moeten worden; 

 
Spreekt uit dat: 
 van de winkeliers een bijdrage verwacht mag worden tot 0,5% van de jaarlijkse totale omzet; 
 parkeren in de garages het eerste uur gratis wordt en parkeren vanaf het tweede uur 2 cent per 

minuut gaat kosten; 
 de onroerendezaakbelasting voor alle huishoudens wordt verhoogd, teneinde een goede 

bereikbaarheid van de winkels en een evenwichtig parkeerbeleid mogelijk te blijven maken; 
 de parkeerduur in en om de blauwe zones wordt teruggebracht tot maximaal een ½ uur; 
 parkeren voor vergunninghouders mogelijk blijft; 
 
Verzoekt hierbij het college om: 
 het parkeerbeleid met ingang van 1 januari 2017 aan te passen; 
 de gemeenteraad door middel van evaluaties op de hoogte te houden; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht, 
de heer  R. Lammers. 


