
 
 
 
Motie terugdraaien financiering stadstoezicht via kosten 2e parkeervergunning. 
 
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2013, 
 
Overwegende dat:  
1. in Dagblad De Limburger van 18 december 2013 een artikel is verschenen over de “vergeten loonkosten” 

van Stadstoezicht op zondagen (bijlage 1);  
2. na onderzoek is gebleken dat aan dit artikel o.a. een collegebesluit ten grondslag ligt van 10 december 

2013 (bijlage 2); 
3. hieruit de werkelijke rede blijkt van de hoge tarieven van de 2e vergunning voor straatparkeren door 

bewoners, namelijk het financieren van de toezichthouders op zondag; 
4. dit een ongeoorloofde en onrechtmatige belasting is om één bepaalde groep inwoners van onze stad op te 

laten draaien voor algemeen toezicht in de openbare ruimte; 
5. dit een oneigenlijke manier is om ambtelijke loonkosten van toezichthouders op maar één specifieke groep 

inwoners te belasten; 
6. punt 1 t/m 5 gegronde motivatie is om terug te komen op het raadsbesluit van 7 november 2013 inzake 

parkeerregime 2014.  
 

Constaterende dat:  
1. in de raadsvergadering van 7 november het amendement 13A09 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 straatniveau 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,- 

2. uit de memo n.a.v. het overleg d.d. 30-10-2013 blijkt dat de gemeentelijke parkeerinkomsten toenemen bij 
de gehanteerde voorbeeldtarieven t.b.v. een 2e vergunning voor straatparkeren; 

3. uit de opgestelde aanvullende memo bleek dat er bij een ingroeimodel t.b.v. een 2e vergunning voor 
straatparkeren tot en met € 20,-/maand in 2019, er geen negatieve gevolgen voor de parkeerinkomsten en 
de gemeentelijke begroting zijn; 

 
Draagt het college op: 
1. een wijziging voor te bereiden van de “Verordening Parkeerbelasting 2014” en de  
 “Parkeerverordening 2014” waarbij voor huishoudens in de binnenstad een tweede vergunning voor 
 straatparkeren mogelijk wordt gemaakt met een tariefstelling per maand conform onderstaande tabel; 

2014 € 12,50 
2015 € 14,00 
2016 € 15,50 
2017 € 17,00 
2018 € 18,50 
2019 € 20,00 

2. deze wijzigingen aan de raad aan te bieden voor de  vergadering van 20 februari 2014; 
3. een separaat voorstel aan de raad aan te bieden waarin geregeld wordt hoe de bekostiging van 

toezichthouders op zondag plaats vindt. 
 

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 december 2013.  
 
De griffier,                                     De voorzitter, 
 
 
Ingediend door:  
Dirk Franssen, raadslid Liberale Volkspartij Roermond 


