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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 13INT00616 

Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja 
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Onderwerp: 
Vervolg evaluatie betaald parkeren (n.a.v. eerste behandeling in commissie 
Grondgebied d.d. 13 februari 2013) 

Advies: 

1. N.a.v. de eerste discussie van de Evaluatie Betaald Parkeren (12INT02952) in de 
commissie Grondgebied van 13 februari 2 0 1 3 , in afwijking van het besluit van 28 januari 2013 , 
de gemeenteraad vragen conform het bijgevoegde raadsvoorstel te besluiten. 
2. Over de vraag- en actiepunten uit de commissiebehnadeling een vervolgadvies af te 
wachten en deze vervolgens opnieuw voor advies te agenderen voor de commissie Grondgebied. 

B e s l u i , B e n W : QQ^PQÇ yft 0,d(ìĩeé 

Korte samenvatting: 
Tijdens de behandeling van de Evaluatie Betaald Parkeren (12INT02952) in de commissie 
Grondgebied van 13 februari 2013 heeft de commissie het college van B&W verzocht de 
besluitvorming in de raad van 12 maart a.s. te beperken tot de financiële verantwoording van de 
kosten en resultaten van betaald parkeren tot en met het jaar 2012 en het dekkingsvoorstel voor 
het verwachte tekort in 2013 ( 1

s t e bestuursrapportage). 
Voor de overige punten in het raadsvoorstel vragen de commissieleden meer tijd om de evaluatie 

goed te kunnen afronden. Daarbij vraagt de commissie ook de vragen en actiepunten die in de 
commissiebehandeling naar voren zijn gebracht te betrekken. Geadviseerd wordt om aan de wens 
van de commissie Grondgebied tegemoet te komen en een gewijzigd besluit in de raad van 1 2 
maart ter besluitvorming voor te leggen. 

Aanleiding: 
Zie onder korte samenvatt ing. 

Relevante eerdere besluiten: 
12INT02952, Evaluatie Betaald Parkeren. 

Doelstelling: 
Aanvullende vragen en actiepunten beantwoorden c.q. uitwerken ten behoeve van goede 
besluitvorming. Vooruitlopend daarop die besluiten nemen die nodig zijn om de financiële 
consequenties voor de jaren 2012 en 2013 te kunnen verantwoorden. 

Oplossing: 
Zie onder korte samenvatt ing. 

Effecten: 
Besluitvorming op korte termijn op de onderdelen waar dat kan. En meer gedragen besluitvorming 
over de overige onderdelen van de nota evaluatie betaald parkeren. 

Planning: 
Het aangepaste raadsvoorstel agenderen voor de raad van 12 maart a.s. Behandeling van de 
aanvullende vragen en actiepunten in het college op 2 april aanstaande. Vervolgens 
themabehandeling van het onderwerp evaluatie betaald parkeren in de commissie Grondgebied 
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(toezegging van de wethouder) en behandeling in de reguliere commissie Grondgebied op 24 april 
a.s. en vervolgens in de raad van 28 mei a.s. 

Financiële consequenties: 
N.v.t. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Het besluit terugkoppelen aan de leden van de commissie Grondgebied, de insprekers in de 
commissie Grondgebied en de gemeenteraad van Hellendoorn. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 


