Beantwoording raadsvraag
Onderwerp

Afschaffen betaald parkeren

Datum

6 december 2019

Nummer

RV-1944

Steller vraag

J. van Lierop

Fractie

VVD

Portefeuillehouder

M. Biemans

Steller

I. Ponsen

Datum afdoening

17 december 2019

Vraag en antwoord
1. Naar aanleiding van de discussie in de commissie Ruimte en Economie op 2
december over de Integrale Visie centrum Deurne vragen we een overzicht
van alle inkomsten en uitgaven aan het parkeren én het centrum. Graag bij
de budgetten benoemen welke taken ervoor uitgevoerd worden en welke
lange termijn afspraken hieronder liggen.
Betaald parkeren
In onderstaande tabel is een overzicht gemaakt van de actuele totale inkomsten en
uitgaven van het betaald parkeren. In 2017 is besloten om in het kader van het
centrumplan “samen centrum Deurne verbeteren” gratis parkeren in de ochtenden in
te voeren. Gebleken is dat de daaruit voortkomende daling van inkomsten structureel
neerkomt op €270.000 (zie verder antwoord op vraag 2). Door het afschaffen van
betaald parkeren in de ochtenduren zijn er structureel minder inkomsten, waardoor er
een negatief saldo ontstaat.
Inkomsten en uitgaven betaald parkeren Deurne
2020
Inkomsten (baten)*
Parkeergelden, vergunningen 316.600
en boetes
Afschrijvingen, kosten ICT,
beheerskosten, elektra,
onderhoud, uitbestedingen
etc.
Totaal saldo (negatief)

Uitgaven (lasten)**

473.704,14

-/-157.104,14

*De inkomsten zijn de parkeergelden vanuit de parkeergarage, de bovengrondse
parkeerplekken, de vergunningen en de boetes.
**De uitgaven zijn de kosten voor het parkeervergunningensysteem, afschrijvingen
(apparatuur en parkeergarage), onderhoudskosten (schoonmaak, legen en onderhoud
parkeerautomaten) en de contracten met externe partijen en parkeerproviders (Yellow
Brick, Parkmobil, Stadsparkeren etc.).
Centrum
Voor het centrum zijn drie verschillende geldstromen:
1. Centrum management regulier, waaronder de BIZ (bedrijfsinvesteringszone) valt;
2. Uitvoeringsplan Samen Deurne Centrum Verbeteren 2020 en;
3. het uitvoeringsplan bij de Integrale Centrumvisie 2020.
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Bijdragen gemeente aan centrum, 2020
1. Centrum management algemeen/ regulier
2. Uitvoeringsplan Samen Deurne Centrum verbeteren
2020
3.
Uitvoeringsplan,
behorend
bij
de
integrale
Centrumvisie 2020
Totaal

Structureel
25.000
55.000

Incidenteel
40.000
150.000

80.000

190.000

De gemeente maakt in enkele tranches de jaarlijkse bijdrage over aan CM Deurne. CM
Deurne legt over de besteding van de middelen jaarlijks verantwoording af. Enkele
facturen worden door de gemeente rechtstreeks betaald (bijvoorbeeld het extra
ledigen van de prullenbakken door Senzer). Deze worden in mindering gebracht op de
totale gemeentelijke bijdrage van €95.000. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van
de voorlopige verdeling van de gelden.
2. Daarnaast ontvangen we graag een overzicht van het exacte bedrag dat de
gemeente misloopt aan inkomsten bij het afschaffen van betaald parkeren.
In 2017 is besloten om in het kader van het centrumplan “Samen Centrum Deurne
verbeteren” gratis parkeren in te de ochtend in te voeren. Dit heeft sinds 2017 al
geleid tot minder inkomsten. In onderstaande tabel weergegeven.
Inkomsten betaald parkeren
Jaren
2016
2017: invoering gratis betaald parkeren t/m 13.00 uur
2018: extra minder parkeerinkomsten gratis parkeren*
Vanaf 2020 geraamde opbrengsten
*opgenomen in het raadsoverzicht

586.600
-190.000
-80.000
316.600

Voor de komende jaren zijn de verminderde inkomsten reeds meegenomen. Wat
betekent dat met de structurele bijdrage van de gemeente van €270.000 de
inkomsten vanaf 2020 zijn geraamd op €316.600.
3. Wat kost het om betaald parkeren af te schaffen?
Bij het afschaffen van betaald parkeren worden inkomsten misgelopen. Dit betreft een
structurele bijdrage van €270.000 (structureel minder inkomsten). Een deel van de
kosten die nu gemaakt worden zullen vervallen (beheerskosten). In onderstaande
tabel is een overzicht gemaakt.
Kosten afschaffen betaald parkeren
2020
Inkomsten derving
Besparing beheerskosten
Totaal 2020
Reeds verwerkte inkomstenderving
Totaal

316.600
-/-56.000
260.000
270.000*
530.000

Resterende structurele
417.704,14
kosten
Nieuwe kosten
PM
*waarvan 80.000 in het raadsoverzicht is opgenomen.
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Inclusief de reeds gederfde inkomsten van €270.000 kost het afschaffen van betaald
parkeren de gemeente dus €530.000.
Bij het afschaffen van betaald parkeren zal vervolgens gekeken moeten worden naar
de bestaande resterende kosten, zoals lopende contracten, afschrijvingen, personeelskosten. Hierover moeten keuzes worden gemaakt hoe hiermee om te gaan. Daarnaast
zal er ook een nieuw parkeerregime moeten komen om het parkeren te reguleren. Dit
vraagt om nieuwe incidentele investeringen en structurele lasten. Met parkeerregime
denken we bijvoorbeeld aan het invoeren van een blauwe zone om het parkeren. De
kosten die dat met zich meebrengt hebben we nu niet inzichtelijk

Bijlage 1: uitvoeringsprogramma centrumplan ‘Samen Deurne-Centrum’ verbeteren 2020
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Bijlage 1: uitvoeringsprogramma centrumplan ‘Samen Deurne-Centrum’ verbeteren 2020

Structureel €

Incidenteel
€

Verlevendigen/vergroenen openbare ruimte

12.000

2.000

Regelmatig onderhoud bestrating,
bewegwijzering, extra legen afvalbakken

17.000

11.000

7.500

-

10.000

17.000

8.500

10.000

55.000

40.000

Werkgroep

Project

Sfeer en beleving
Schoon, Heel en
Veilig
Evenementen

Communicatie

Weekmarkt, digitale infoborden, PR,
trainingen etc.

Algemeen

Pilot Starters, bijeenkomsten etc.
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