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Onderwerp:

ombuigingsvoorstel invoering betaald parkeren auto's

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 11 juni jongstleden is de perspectiefnota 2014 besproken in het Ronde Tafel Gesprek. Deze
perspectiefnota doet onder meer verslag van de uitkomsten van het ombuigingstraject 'Werken aan
een houdbaar evenwicht'. De uitkomsten omvatten een aantal ombuigingsvoorstellen, waaronder de
invoering van betaald parkeren voor auto's.
De bijdragen van verschillende insprekers en uw raad tijdens de RTG hebben ons ertoe gebracht u
een aanpassing op het voorstel voor te leggen. Met deze brief informeren wij u hierover.
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We blijven de intentie houden om serieus naar verdienmogelijkheden van betaald parkeren te kijken
en houden om die reden ook vast aan een taakstellend ombuigingsvolume van € 300.000 vanaf 2016.
Op basis van de naar voren gebrachte argumenten tijdens de RTG komen wij echter tot de conclusie
dat een meer verbrede en verdiepte analyse nodig is van de effecten van invoering van (verschillende
vormen van) betaald autoparkeren.
We willen de mogelijkheden meer integraal en nadrukkelijk op het schaalniveau van heel Houten (dus
niet alleen de voorzieninqenqebieden) bestuderen, voordat we besluiten over een specifieke vorm
waarmee invulling gegeven wordt aan het betaald autoparkeren.
Zoals reeds in het voorstel aangegeven, sluit de impact van dit vraagstuk goed aan bij het ontwerp
van een nieuwe toekomstvisie voor Houten. We willen de uitwerking van dit ombuigingsvoorstel
daarom als bouwsteen meenemen in het proces om tot een nieuwe toekomstvisie te komen.
Dit betekent dat wij voorstellen om een beslispunt toe te voegen aan het raadsvoorstel:
Nog niet te kiezen voor de invoering van betaald parkeren in voorzieningengebieden, maar
een breder en dieper onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor betaald parkeren
en de resultaten hiervan te beschouwen als bouwstenen voor de strategische visie.
We verwachten u hiermee voldoende aanvullende informatie te hebben voor een verdere behandeling
van de perspectiefnota 2014. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer M.J.J. van
den Heuvel via telefoonnummer (030) - 63 92 6 1 1 .
Met vriendelijke groet,
het college/van burgemeester en wethouders
de secrjefaris,
burgemeester,

rl.6. den Bieman,
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Boekhoven

Zie in het bijzonder pagina's 24 en 65 van de perspectiefnota 2014.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

