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Evaluatie Pilot dagtarief parkeren centrum Oss

Beste leden van de raadscommissie Ruimte,

Op de lijst van toezeggingen en moties van uw commissie staat nog een niet nagekomen
toezegging over de evaluatie pilot dagtarief parkeren centrum Oss (18-136).
Met het besluit op het voorstel over het dagtarief centrum Oss in de gemeenteraad op 11 april
2019, heb ik dit als een afgesloten dossier beschouwd en zijn de openstaande vragen op de
achtergrond geraakt en dus niet beantwoord. Mijn excuses daarvoor.
In deze brief geef ik u antwoord op de openstaande vragen.

De vragen zijn gesteld tijdens de behandeling van de opinienota Evaluatie Pilot dagtarief
parkeren centrum Oss op 6 december 2018, en luiden als volgt:
1. Kan de wethouder onderbouwen dat hij voldoende in control was tijdens het onderzoek
evaluatie pilot dagtarief.
2. Schriftelijk antwoord volgt op de vraag wat het kostendekkend tarief is voor parkeren in
het centrum van Oss.

Het antwoord dat ik u daarop kan geven is als volgt:
1. Ik was voldoende in control tijdens het onderzoek omdat ik gedurende de
onderzoeksperiode regelmatig ben geïnformeerd over de aanpak, de inhoud en de
voortgang van het onderzoek.
2. Met de technische toelichting op de cijfers van het parkeerbedrijf op 8 april zijn
verschillende varianten toegelicht en zijn uw vragen hierover beantwoord. Daar is niet
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expliciet over een kostendekkend tarief gesproken maar zijn wel verschillende
varianten voorbijgekomen. Met het besluit van 11 april 2019 over het tarief, namelijk
4-uurs-tarief van € 2,50 en een dagtarief van € 4,00 in combinatie met de invoering
van kenteken parkeren, hopen wij een kostendekkend tarief te hebben. Zoals eerder
toegezegd zal ik u in de loop van 2020 informeren over de effecten van dit tarief.

Tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te informeren over het feit dat de
aanbesteding van het kenteken parkeren enige vertraging heeft opgelopen. We zouden dit
najaar het kenteken parkeren invoeren. Dit wordt echter 1 januari 2020.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd en beschouw de toezegging als
afgehandeld.

Met vriendelijke groet,

Mr. J.H.T. van Orsouw
Wethouder

