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Onderwerp: Uitstel invoeren parkeerbeleid 2021  
Voorstel De raad wordt voorgesteld: 1. De invoering van het parkeerbeleid, zoals vastgesteld op 01-10-2020 uit te stellen tot 01-10-2021, en het parkeerbeleid van voor besluit 01-10-2020 voort te zetten tot 01-10-2021.  2. De periode tussen 01-04-2021 en 01-10-2021 te gebruiken om het college te laten komen met een voorstel voor aanpassingen aan het vastgestelde parkeerbeleid. 3. De inwoners en ondernemers, maatschappelijke en kerkelijke organisaties bij de aanpassingen te laten participeren en hen inspraak te geven in het parkeerbeleid. 4. Restitutie te geven van de reeds betaalde parkeergelden, vergunningen etc. over de niet benutte periode aan inwoners en ondernemers. 
 
Samenvatting Het parkeerbeleid zoals vastgesteld op 01-10-2020 heeft een voor Veere ongekende commotie veroorzaakt. Deze ophef noopt de Gemeenteraad om het nu vastgestelde parkeerbeleid uit te stellen en aan te passen.    
Inleiding De snelheid waarmee het parkeerbeleid in 2021 is ingevoerd, zorgt voor onzorgvuldigheid en daarmee voor ontevredenheid bij inwoners en ondernemers. Voordat dit beleid van kracht wordt zijn er al diverse noodreparaties uitgevoerd. Ondanks deze reparaties zijn er nog altijd veel mankementen aan het beleid en blijft de onrust in de kernen bestaan.  
Wat willen we bereiken Zorgvuldig uitgebalanceerd parkeerbeleid, waarvoor draagvlak is, met tijd en ruimte voor het invoeren ervan. Daarbij alleen het doel het dagtoerisme te reguleren en niet de eigen inwoner (binnen de kern en in het buitengebied), ondernemer en tweede woning bezitter extra te belasten.  
 
 



Argumenten - Het overhaast ingevoerde parkeerbeleid (vastgesteld in 2020) heeft een voor Veere ongekende commotie en onrust veroorzaakt.  - Inwoners en ondernemers hebben geen mogelijkheid gehad tot participeren bij vormgeving van het beleid.  - De communicatie naar inwoners en ondernemers over wat hen te doen staat was zeer laat en ingewikkeld. - Ondernemers hebben vanwege de Corona maatregelen minder tot geen inkomsten, en uitstel van het betaald parkeren, is hiermee voor hen een steun in de rug. - De imago schade die ontstaat door de publieke opinie over het huidige parkeerbeleid is catastrofaal.  - De gastvrije uitstraling die Veere al jaar en dag heeft willen we behouden en/of herstellen.  - De druk op medewerkers van de Gemeente Veere bovenmatig hoog is voor de invoering van dit beleid.  - Er zijn vraagtekens bij de privacy/gegevensbescherming van de gebruikers van de diverse apps en vergunninghouders.  
 
Duurzaamheid n.v.t. 
 
Risico’s en kanttekeningen geen 
 
Geld Begrote inkomsten vallen lager uit en kunnen worden gedekt uit meeropbrengsten parkeergelden en toeristenbelasting 2020 en evt. de algemene reserve.   
Uitvoering Het college gaat in gesprek met inwoners en ondernemers over de aanpassingen in het parkeerbeleid en doet hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad.   
Communicatie Via nieuwsbrief, brieven aan de inwoners (welke zullen worden verstuurd op 01-04-2021), website en social media.   
Bijlagen (met Corsa nummer) - De fracties van VVD,    SGP/ChristenUnie,  LvK,  Mevr. C.C.W. van den Berge   Dhr. J.M.I. Wisse  Dhr. S. van Kervinck  Volgens voorstel door de raad besloten op de griffier,    de voorzitter,   J.A. Fröling-Kok drs. R.J. van der Zwaag  


