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Toelichtende vragen  
 
In de begroting is opgenomen dat de parkeertarieven in 2015 met 7% worden verhoogd. 

In het rapport van de kwartiermaker ‘Naar een slagvaardige en gezamenlijk gedragen 
binnenstadsorganisatie’ is vermeld dat een optimaal parkeerbeleid van groot belang is voor het 
welslagen van de binnenstadambities en dat het daarom voor de hand ligt dat de 
binnenstadsorganisatie grote invloed krijgt op het parkeerbeleid. Tevens is opgenomen dat bij de 
concrete invulling van het parkeerbeleid (tarieven, openingstijden, etc.) samenspraak met de 
ondernemers van bewoners belangrijk is. Ook de cockpit heeft dit eerder al aangegeven.  
 
 
Vraag 1) 
 
Wanneer wordt een voorstel van de binnenstadsorganisatie voor het betaald parkeren in Roosendaal 
verwacht en is dit tijdig om de voorgestelde verhoging per 1 januari 2015 desgewenst ongedaan te 
maken? 
 
Antwoord: Zoals u zult weten is de binnenstadsorganisatie momenteel haar eigen organisatie aan 
het inrichten. Wij zullen als gemeente met de binnenstadsorganisatie binnenkort in overleg treden om 
afspraken te maken over hun bijdrage aan het parkeerbeleid. Wij verwachten dat een inhoudelijke 
afweging van het parkeerbeleid, juist in verband met participatie door ondernemers en bewoners en 
het zorgvuldig afwegen van belangen, zowel van betrokkenen in de binnenstad als de gebieden daar 
omheen, nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Wij denken dat proces in het eerste half jaar van 
2015 te kunnen afronden. Dat proces kan dus niet meer van invloed zijn op  een eventuele discussie 
over de parkeertarieven van 2015. 
 
Vraag 2) 
 
Waarom is in de begroting niet gewacht met een eventuele verhoging van de parkeertarieven totdat 
de binnenstadsorganisatie hieromtrent concrete voorstellen heeft gedaan? 
 
Antwoord: Met de verhoging van de parkeertarieven geven wij uitvoering aan een eerder 
raadsbesluit om de tarieven tweejaarlijks met 7% te laten stijgen. Deze verhogingen zijn destijds 
vastgesteld door de gemeenteraad en noodzakelijk om te komen tot voldoende financiële dekking 
van de kosten van het parkeren. 
 
 
 
 

 
 

 


