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Registratienummer: 

 

RVO16.0117 Portefeuillehouder: O.R. Wagner 

Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:       

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

B. van der Pol 

(0223) 67 8133 

b.van.der.pol@denhelder.nl 

Onderwerp:  begrotingswijziging inzake gratis parkeren, raadsbesluit RB16.0014 

 

Gevraagd besluit: 

1. In 2017 een bedrag van € 723.560,- en in 2018 een bedrag van € 375.878,- te onttrekken aan de 
Algemene reserve voor de bekostiging van het gratis parkeren in de periode januari 2017 tot en met 
30 juni 2018; 

2. De hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Op 7 november 2016 heeft de raad van de gemeente besloten voor de periode december 2016 tot en met het 

2
e
 kwartaal van 2018 het parkeren in Den Helder gratis te maken. In aanvulling hierop is door het college 

toegezegd voor 1 januari 2017 dit financieel-administratief via een begrotingswijziging af te wikkelen, waarbij 

compensatie van de als gevolg hiervan gedaalde inkomsten gevonden wordt door een onttrekking uit de 

algemene reserve. 

 

Inleiding 

Op 7 november heeft de raad het voorgestelde besluit betreffende de parkeervisie geamendeerd en hierbij 

besloten voor de periode december 2016 tot en met het 2
e
 kwartaal van 2018 het parkeren in Den Helder gratis 

te maken. Het financieel effect voor 2016 laat men hierbij opkomen in de jaarrekening. In aanvulling op dit 

geamendeerde besluit is op 9 november motie 7.16 ingediend om het financieel effect voor de jaren 2017 en 

2018 te dekken vanuit de algemene reserve. Wethouder Kuipers heeft namens het college toegezegd te 

handelen conform deze motie waarop de motie is ingetrokken. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Voldoen aan de B.B.V. regelgeving . (Besluit begroting en verantwoording,) 

 

Kader 

B.B.V 

Raadsbesluit RB16.0014 , vaststellen parkeervisie 2016 – 2019 

Toezegging uitvoering ingetrokken motie 7.16, ingediend op raadsbesluit RB16.0076, vaststellen begroting 

2017. 

 

Argumenten 

Het B.B.V. schrijft voor dat als aan een raadsbesluit financiële consequenties verbonden zijn, deze vergezeld 

gaat van een begrotingswijziging. Als bij raadsbehandeling het besluit geamendeerd wordt, is het niet mogelijk 

deze begrotingswijziging vooraf op te stellen. Dit gebeurt nu achteraf. Ook deze begrotingswijziging moet 

(vanwege een toezegging van de wethouder en de B.B.V. regelgeving) door de raad vastgesteld worden. Dit 

moet voor 1 januari 2017. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. 

Dit wordt gebaseerd op de volgende uitzonderingsbepalingen in Referendumverordening gemeente Den Helder 

2012: 

 

Artikel 2 Uitzonderingsbepalingen 
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Een referendum wordt niet gehouden over: 

e. vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening; 

f. gemeentelijke belastingen en tarieven; 

k. verordeningen; 
m. besluiten met een spoedeisend karakter; 

 

Duurzaamheid 

Niet aan de orde 

 

Financiële consequenties 

De geraamde parkeerinkomsten voor 2017 bedragen € 928.560. Door vaststelling van de begrotingswijziging 
volgend uit de ‘memo naar een sluitende begroting’ worden deze inkomsten verlaagd met € 205.000 zodat er 
voor het jaar 2017 € 723.560 inkomsten afgeboekt moeten worden. Hier tegenover moet een gelijkwaardige 

onttrekking uit de algemene reserve worden gesteld. 

De geraamde parkeerinkomsten voor 2018 bedragen € 956.755. Door vaststelling van de begrotingswijziging 
volgend uit de ‘memo naar een sluitende begroting’ worden deze inkomsten verlaagd met € 205.000 zodat er 
voor het jaar 2018 € 751.755 inkomsten resteert. Het raadsbesluit voorziet in gratis parkeren tot en met het 2e

 

kwartaal zodat er 50% van dit bedrag afgeboekt moet worden, € 375.878. Hier tegenover moet een 

gelijkwaardige onttrekking uit de algemene reserve worden gesteld. 

 

Na verwerking van alle genomen besluiten en rekening houdend met de voorstellen in Turap 2 resteert er in de 

algemene reserve een bedrag van € 22.682.556 Als dit bedrag afgezet wordt tegen de bij de begroting 2017 

gewaardeerde risico’s resulteert dit in een weerstandsratio van 1,70. 

 

Communicatie 

Niet aan de orde. 

 

Realisatie 

Na vaststelling van de begrotingswijziging wordt deze verwerkt in de begroting en aangeboden aan de 

provincie. 

 

De raad heeft besloten om per 1 december voor een proefperiode geen parkeerbelasting te heffen. 

Daarmee wordt de geldende Verordening Parkeerbelastingen gedurende die periode niet toegepast. 

Dit geldt ook voor de Parkeerverordening 1996. 

De verordeningen hoeven niet te worden ingetrokken. Stel dat de proef (voortijdig) wordt beëindigd dan hoeft 

geen geheel nieuwe verordening te worden vastgesteld. Volstaan kan worden met het aanpassen van de 

bijlage voor parkeertarieven en eventueel de bijbehorende kaart met parkeerzones. Mocht na het houden van 

de proef besloten worden dat gratis parkeren definitief wordt ingevoerd dan kan de raad besluiten de 

verordeningen in te trekken. Tot die tijd blijft de verordening slapend, er wordt geen uitvoering aan gegeven. 

De Verordening wijst namelijk gebieden aan waar parkeerbelasting kan worden geheven. Het college is 

bevoegd om op basis van de verordening wegen of weggedeelten aan te wijzen waar de parkeerbelasting wordt 

geheven. Door middel van een aanwijzingsbesluit wordt vervolgens kenbaar gemaakt voor welke wegen dit 

geldt. Er is geen negatief aanwijzingsbesluit nodig ingevolge de verordening, dus er hoeft geen besluit te 

worden gepubliceerd indien er op een weg geen parkeerbelasting meer wordt geheven. 

 

 

Den Helder, 29 november 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


