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Onderwerp
Tijdelijk stoppen fiscale handhaving en handhaving fietsverbod voetgangersgebied Oss
Samenvatting
Door het Corona-virus zien we een sterke terugloop van bezoekers aan de binnenstad. Ook
ondernemers hebben het door deze bijzondere omstandigheden moeilijk. Daarnaast zien we op
(social) media bezoekers die de parkeerautomaten niet willen aanraken in verband met de
mogelijke verspreiding van het virus via de beeldschermen. Met dit besluit willen we de
bezoekers en werknemers die wel in het centrum moeten zijn de ruimte bieden om hier te zijn.
Ook willen we ondernemers zo een steuntje in de rug geven.
Vroegere besluiten
Onderstaande besluiten worden met dit voorstel niet ingetrokken of aangepast, maar vormen
de achtergrond van dit besluit.
Parkeerbelastingverordening gemeente Oss 2020, vastgesteld door de gemeenteraad
d.d. 19 december 2019;
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oss en Ravenstein, vastgesteld door college B&W
d.d. 21 mei 2019;
Verkeersbesluit voetgangersgebied centrum Oss, vastgesteld door het college B&W d.d.
19 mei 2019.
Conceptbesluit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Tot nader besluit van het college en met onmiddellijke ingang niet fiscaal te handhaven
(=handhaving betaald parkeren) in zowel het centrum als de omliggende schilzones.
Op het parkeerterrein Jurgensplein tot nader besluit van het college gratis parkeren in
te stellen.
De parkeergarages Bergoss en Oostwal-Oost tot nader besluit van het college te sluiten
voor bezoekers en alleen open te houden voor abonnementhouders.
Tot nader besluit van het college of de gemeenteraad geen financiële regelingen te
treffen voor vergunninghouders/abonnementhouders.
Tot nader besluit van het college niet te handhaven op het fietsverbod in het
voetgangersgebied in het centrum van Oss.
De financiële gevolgen (verlies aan inkomsten van gemiddeld € 175.000,-/maand) te
melden in de MARAP en pas na het opheffen van het stoppen van de fiscale handhaving
een voorstel uit te werken voor de dekking hiervan.
Dit besluit ter kennisname naar de Adviescommissie Ruimte te sturen.
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