Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen
paraaf

MOTIE
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

Parkeerleges kostendekkend
C.1 Rvs Parkeren Medemblik (DOC-19-155747)
G. Mos (D66), R. Manshanden (GroenLinks), A. v.d. Geest (PW2010)
S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 11 juli 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020,
Gelezen hebbende het raadsvoorstel Parkeren Medemblik (DOC-19-155747)
Constaterende dat:
 Wordt voorgesteld het college opdracht te geven met een uitgewerkt voorstel voor parkeerregulering in
een of meer delen van de binnenstad te komen;
 Daartoe met een systeem van vergunningen of ontheffingen zal worden gewerkt;
 Het college op basis van het coalitieakkoord van mening is dat voor het verstrekken van vergunningen
of ontheffingen aan de bewoners geen kosten in rekening moeten worden gebracht;
Overwegende dat:
 De beoogde parkeerregulering voor de gemeente concrete kosten met zich meebrengt;
 Deze kosten aanmerkelijk zullen zijn omdat ze naast de administratieve taken ook de fysieke
maatregelen en de handhaving betreffen;
 Het beleid is dat voor vergunningen c.a. kostendekkende leges in rekening worden gebracht;
 Dit ondermeer ook tot uiting komt bij parkeerfaciliteiten voor gehandicapten;
 In veel steden voor regulering van bewoners parkeren kosten in rekening worden gebracht;
 De parkeermogelijkheden voor de betrokken bewoners worden verbeterd;
 Het niet voor de hand ligt de volledige kosten van dit parkeerbeheer uit de algemene middelen van de
gemeente te betalen;
 Het daarom redelijk is de kosten voor vergunningen of ontheffingen door middel van het heffen van
leges in rekening te brengen.
Draagt het college op:
1. Bij de uitwerking van voorstellen voor het parkeren voor bewoners in een of meer delen van de
binnenstad van Medemblik de invoering van kostendekkende leges voor het verstrekken van
vergunningen, dan wel ontheffingen mee te nemen.
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