
 
 

 
 
 
Motie herstel ongelijke behandeling bewoners binnenstad bij uitvoering parkeerregime 2014. 
 
 
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2013,  
 
Overwegende dat:  

1 in de raadsvergadering van 7 november 2013 het agendapunt parkeerregime 2014 is behandelt; 
2 in deze raadsvergadering bij het agendapunt parkeerregime het amendement 13A09 (zie bijlage 1) van 

de fracties PvdA, CDA, DS, GL, D66, SPR, RS is aangenomen waarin besloten is dat:  
a) per huishouden in de binnenstad maximaal 2 parkeervergunningen op straatnivo mogelijk zijn; 
b) voor de 1e vergunning een tarief wordt gehandhaafd van € 11,- per maand; 
c) voor de 2e vergunning een tarief wordt gehanteerd van € 30,- per maand in 2014 en daarna 

van € 40,- 
   
Constaterende dat: 

1 de gemeente na de besluitvorming op 7 november 2013, bewonersbrieven in de binnenstad heeft 
gestuurd (zie bijlage 2) met de volgende passage: “Ook wanneer de eerste auto op een eigen 
parkeergelegenheid wordt geparkeerd geldt voor de tweede auto het tarief van € 30,-. Het maandtarief 
wordt per 1 januari 2015 verhoogd naar € 40,-”; 

2 deze passage strijdig is met het aangenomen amendement waarin de genoemde 3 zaken zijn besloten; 
3 er bewoners van de binnenstad zijn met twee auto’s die bijvoorbeeld één auto op een eigen en/of 

private betaalde parkeerplek in de binnenstad of in een garagebox buiten de binnenstad parkeren; 
4 de maandlasten die dit voor de betreffende bewoners met zich meebrengt gelijk en/of hoger liggen dan 

het tarief van de 2e vergunning voor straatparkeren; 
5 als in de 2 genoemde voorbeelden de betreffende bewoners van de binnenstad een 1e vergunning voor 

straatparkeren aanvragen, zij direct worden belast tegen het tarief van een 2e vergunning; 
6 deze gehele situatie niet wenselijk is omdat er op deze manier verschil wordt gemaakt tussen bewoners 

in de binnenstad met betrekking tot het begrip 1e en 2e vergunning voor straatparkeren en dit tevens in 
strijd is met het gelijkheidsbeginsel; 

 
Draagt het college van burgemeester en wethouders op:  

1 om bij de bewoners van de binnenstad die dit betreft een 1e vergunningaanvraag voor straatparkeren  
daadwerkelijk te beschouwen als een 1e vergunning, inclusief bijbehorend tarief van € 11,- per maand; 

2 naar aanleiding van de 6 bovenstaande punten deze situatie ongedaan te maken en te handelen conform 
het aangenomen amendement waarin de genoemde 3 zaken zijn besloten; 

3 bovenstaande bekend te maken via de gebruikelijke kanalen die de gemeente hiervoor gebruikt zoals 
website, gemeentepagina etc…etc…; 

 
en gaat over tot de orde van de dag 
 
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 december 2013.  
 
De griffier,                                     De voorzitter, 
 
 
 
Ingediend door:  
Dirk Franssen  
Raadslid Liberale Volkspartij Roermond 


