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Onderwerp:

Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en 2015

Gevraagd besluit:
De “Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en 2015” vast te stellen.
Publiekssamenvatting
Ter bevordering van het centrumbezoek heeft de Raad een motie aanvaard waarin wordt voorgesteld om op het
e
e
Bernhardplein voor het 2 en 3 uur parkeren geen parkeerbelasting te heffen. De Verordening
Parkeerbelastingen 2014 moet hiervoor worden aangepast.
Inleiding
Op 10 november 2014 heeft u in uw vergadering een motie aanvaard waarin is voorgesteld om het parkeren op
e
e
het Bernhardplein aantrekkelijker te maken door voor het 2 en 3 uur parkeertijd geen parkeerbelasting te
heffen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Een bezoek aan het centrum aantrekkelijker maken en het wegnemen van tijdsdruk tijdens het winkelen.
Kader
Verordening Parkeerbelastingen 2014, Verordening Parkeerbelastingen 2015
Argumenten
Eind 2013 heeft u besloten om het verouderde parkeersysteem op het Bernhardplein te vervangen. Gelet op het
voornemen om binnen enkele jaren het Bernhardplein als parkeerterrein op te heffen is er voor gekozen om
geen duur slagboomsysteem aan te schaffen maar om parkeerautomaten te plaatsen. Daardoor is ook het
moment van betalen gewijzigd. Indien de parkeerder kiest voor betalen met muntgeld of met Pin, betaalt men
vooraf. Maakt men gebruik van mobiel parkeren dan betaalt men achteraf.
De motie richt zich op bezoekers van het centrum die er voor kiezen om vooraf te betalen en daardoor het
gevoel hebben onder tijdsdruk te komen tijdens het winkelen. Met het voorstel wordt er in voorzien dat
e
e
bezoekers die betalen voor het eerste uur parkeren (€ 1,83) vervolgens het 2 en 3 uur gratis mogen staan.
Aangezien een centrumbezoek bij parkeerders op het Bernhardplein en Kroonpassage die vooraf betalen
gemiddeld 1 uur en 10 minuten duurt en bij parkeerders die achteraf betalen 2 uur, is de geboden (gratis)
e
parkeertijd ruim voldoende. Indien men langer wil parkeren dan 3 uur, betaalt men voor het 4 en volgende uren
weer het geldende parkeertarief.
In de motie wordt alleen gesproken over het Bernhardplein. Aangezien gelijktijdig met het Bernhardplein ook het
parkeerregime op de Kroonpassage is aangepast gaan wij ervan uit, gelet op de intentie van de motie, dat ook
de Kroonpassage een gelijksoortig parkeerregime moet krijgen.
In uw vergadering heeft u tevens de Verordening Parkeerbelastingen 2015 vastgesteld. De aangenomen motie
maakt het noodzakelijk om ook die verordening te wijzigen.
De wijziging van beide verordeningen kan worden bewerkstelligd door middel van de “Verordening tot wijziging
van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en 2015”.
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Maatschappelijk draagvlak
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum aangezien het hier een belastingverordening
betreft. Belastingverordeningen zijn op basis van artikel 2, eerste lid van de Referendumverordening Den
Helder 2012 uitgesloten
Financiële consequenties
De maatregel leidt tot een daling aan inkomsten uit de parkeerapparatuur en een daling van het aantal uit te
schrijven naheffingen parkeerbelasting. De daling aan inkomsten wordt door ons geschat op € 90.000,-- per
jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit de derving aan inkomsten uit parkeergeld én de uit te schrijven naheffingen
voor deze 2 parkeerterreinen. Dekking van de daling aan inkomsten kan worden gedekt uit het door u
beschikbaar gestelde budget voor de economische stimulering binnenstad, ad. € 400.000,--.
Communicatie
Het aangepaste parkeertarief zal bekend worden gemaakt door middel van een persbericht en door middel van
borden bij de parkeerautomaten en de toegang tot het parkeerterrein.
Realisatie
Na vaststelling van de “Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2014 en 2015” moet
dit besluit ter openbare kennis worden gebracht door middel van publicatie op de Voorlichtingspagina van de
e
gemeente. De verordening is vervolgens van kracht op de 8 dag na openbare kennisgeving.

Den Helder, 18 november 2014.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
dr. Joost C.M. Cox
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