
          Agendanummer 19 – Motie 1 

Motie – Toekomstige Afschaffing Afdracht aan Algemene Reserve 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 8 oktober 2019; 
 
Gehoord de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Gemeentelijke Parkeerexploitatie 2020-2023 met kenmerk 
9285298’. 
 
Constaterende dat;  

 De parkeerexploitatie, conform de door de Raad vastgestelde financiële verordening een gesloten 

circuit is; 

 De Raad in 2009 besloten heeft tot een jaarlijkse afdracht uit de parkeerreserves aan de algemene 

reserve; 

 De parkeerexploitatie (voorafgaand aan de begrote afdracht) in de kern gezond is; 

 Het resultaat van de parkeerexploitatie na aftrek van de begrote bijdrage negatief is; 

 De Reserve Parkeer en Verkeer eind 2018 leeg is geraakt, als gevolg van de begrote afdracht; 

 Deze situatie is wettelijk onhoudbaar is en het College stelt dat er op korte termijn een structurele 

oplossing moet komen;  

 Het College in haar Raadsvoorstel de begrote afdracht ongemoeid laat.   

Overwegende dat;  

 De begrote afdracht de essentiële aanleiding is voor het ontstane vraagstuk; 

 De begrote afdracht een belangrijke pijler is in de gemeentelijke financiële huishouding;   

 De begrote afdracht integraal onderdeel van het genoemde Raadsvoorstel is en blijft; 

 De kans groot is dat er vanaf 2023 grote veranderingen in vraag en aanbod vanuit de Parkeerexploitatie 

zullen ontstaan, onder andere vanwege huidig beleid (autoluwe binnenstad en focus op OV en fiets) en 

algemene veranderende mobiliteit van bezoekers; 

 Het zeer wenselijk is dat de begrote afdracht geen rol heeft in toekomstige besluitvorming over de 

parkeerexploitatie vanaf 2023;  

 Het herinrichten van de financiële huishouding zorgvuldig dient te gebeuren. 

Verzoekt het College;  

 Te onderzoeken hoe de begrote afdracht vanaf 2023 anders kan worden gefinancierd; 

 De Raad in aanloop naar 2023 tijdig te informeren over mogelijke scenario’s voor alternatieve 

financiering van de begrote afdracht; 

 De Raad tijdig in stelling te brengen voor zorgvuldige besluitvorming over alternatieve financiering. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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