
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp:  Tarieven garageparkeren per 1 januari 2015   

BBV nr: 2014/418857 

 

1. Inleiding 

Bij de begrotingsbehandelingen heeft de Raad een amendement aangenomen om de 

tariefsverhogingen evenredig over alle parkeerproducten te verdelen. Dit betekent een 

stijging van 5% m.b.t. de tarieven voor garageparkeren. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit tot het vaststellen van de kortparkeertarieven voor garageparkeren 

met ingang van 1 januari 2015, conform de bijgevoegde tarieventabel voor kort 

parkeren.  

2. Het college besluit tot het vaststellen van de abonnementstarieven voor 

garageparkeren met ingang van 1 januari 2015, conform de bijgevoegde tarieventabel 

voor abonnementen. 

3. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de stadskrant. 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer 

 

3. Beoogd resultaat 

Het conform de begrotingsbehandelingen verhogen van de tarieven voor garageparkeren. 

 

4. Argumenten 

 Bij de kadernota 2014 is besloten dat de parkeertarieven in 2015 worden verhoogd 

met 0,5% boven inflatie, ofwel met 2%. Ook is in de kadernota besloten om in twee 

fases de parkeertarieven te verhogen, wat moet leiden tot € 150.000 hogere 

parkeerbaten in 2015 en € 300.000 hogere baten vanaf 2016. Deze verhoging van      

€ 150.000 komt overeen met ca. 1% van de totale parkeerbaten, wat is vertaald naar 

een verhoging over alle tarieven van 1%. Bij de behandeling van de 

programmabegroting 2015 is besloten tot maatregelen om de parkeerinkomsten beter 

te laten aansluiten bij de begroting. Deze maatregelen moeten  

€ 300.000 extra parkeerbaten genereren en gelijkmatig verdeeld zijn over alle 

parkeerproducten. Dit is vertaald naar een tariefsverhoging van 2% over alle 

producten. De totale tariefstijging voor 2015 komt daarmee op 5%. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 Risico bestaat dat verwachte opbrengst anders uitpakt als aantal parkeringen per 

tijdseenheid hoger of lager zijn dan aangenomen. 

 

6. Uitvoering 

 De nieuwe tarieven moeten naar de belanghebbenden worden gecommuniceerd. In de 

garages moet de bebording worden aangepast. De nieuwe tarieven moeten in het 

betaalsysteem worden ingevoerd. 

 

7. Bijlagen 

Tarieventabel garageparkeren. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris    de burgemeester 
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Bijlage: tarieven garageparkeren per 1 januari 2015 

 

Kort parkeren 
 

Garage  Tarief Tijdvenster dagtarief 

Avondtarief  

(per parkering) 

Raaks, Station 

Houtplein, De Kamp, 

Dreef € 1,60 per 39 minuten 

ma t/m zo 8.00-19.00 uur,  

op do tot 21.00 uur 

€ 2,84  

(19.00-8.00 uur) 

Appelaar € 1,60 per 39 minuten ma t/m zo 8.00 - 23.00 uur 

€ 2,84  

(23.00-8.00 uur) 

Cronjé  € 0,70 per 36 minuten ma t/m zo 8.00 - 19.00 uur 

€ 2,84  

(19.00-8.00 uur) 

 

Abonnementen 
Abonnementen Houtplein, De Kamp, Raaks, Dreef en 

Station 
Tarief +5% 

Volledig (minimale periode 3 mnd)  € 113,80  

Midweek  € 97,31  

Nacht  € 50,75  

Motorfiets  € 56,84  

Bewonersabonnement[1]  € 42,99  

Dalurenabonnement  € 42,99  

Binnenstadsbewonersmotorabonnement  € 21,49  

Bewonersgarage overdekt  € 47,76  

Bewonersgarage niet overdekt (Kraaienhorst)  € 23,89  

Motorfiets Pieterstraat  € 23,89  

Maandkaart  € 122,39  

Weekkaart  € 61,26  

 
  

[1] Uitsluitend voor binnenstadbewoners zonder straatparkeervergunning.   

 
  

   
Abonnementen Cronjé Tarief +5% 

   
Maandkaart  € 69,73  

   
Midweek  € 56,20  
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