De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Putten gehouden op
donderdag 5 februari 2009 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De voorzitter
De raadsleden

:
:

De griffier
De notulist

:
:

Mede aanwezig:
De wethouders
:
De gemeentesecretaris :

de heer mr. B.J. van Putten, burgemeester.
de heren H.E. van Beek, P.E. Brink, ing. J. van den Brink,
W. van den Brink, mevrouw J. Brons, de heren drs. O. van Dijk,
G. Eersen, E.H. de Graaf, de dames drs. E. van Geest en
C.E. van den Hazel-Goedvree, de heren A. Huijgen,
E. Klompenhouwer, mevrouw K.J. Kubiak-Peters, de heren
drs. J. Kuit, J.W. Lucassen, dr. H. Luitjes, G. van Lagen,
B. Veldhuizen en K. van der Werf.
mevrouw dr. ir. M.J. Florijn-Bonhof.
mevrouw J.M.M. Wessels-van den Berg.
de heren F.W. Fabriek, N. Gerritsen, A. Kleijer en B. Siksma.
de heer mr. G.J. Pekelsma.

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering na het ambtsgebed.
2.
Mededelingen
De voorzitter feliciteert mevrouw Kubiak met de geboorte van haar kleindochter.
3.
Bepalen stemvolgorde
Stemmingen beginnen bij de heer Brink.
4.
Spreekrecht burgers
Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
5.
Vaststelling agenda
De heer Luitjes deelt mee dat na de datum van commissievergadering over agendapunt 10
nieuwe informatie aan de raad is gezonden. Afgesproken is dat hierdoor een hamerstuk een
bespreekstuk wordt.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
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6.
Vaststelling notulen van de vergadering van 27 november 2008
Van de heer Kleijer (wethouder) is het navolgende tekstvoorstel ingekomen.
Op bladzijde 13, een na laatste alinea de tekst:
"Het bedoelde traject geeft sterk het gevoel in een kom te rijden. Financieel moet de gemeente
erop rekenen dat de aanleg van een nieuwe weg grofweg € 10.000.000,-- per strekkende
kilometer kost. Voor het onderhoud moet jaarlijks ongeveer 3% van het geïnvesteerde bedrag
gereserveerd worden. Dat betekent voor de N798 over 2,5 km grofmazig tussen de
€ 2.500.000,-- en € 5.000.000,-- jaarlijkse toevoeging aan het beheersplan."
Vervangen door:
"Het bedoelde traject geeft sterk het gevoel in een kom te rijden. Financieel moet de gemeente
erop rekenen dat de aanleg van een nieuwe provinciale weg grofweg € 10.000.000,-- per
strekkende kilometer kost. Voor het onderhoud moet jaarlijks ongeveer 3% van het
geïnvesteerde bedrag gereserveerd worden. Bij overdracht van een provinciale weg moet er
circa 10- tot 20% als "bruidschat" worden betaald. Dat betekent voor de N798 over 2,5 km
grofmazig tussen de € 2.500.000,-- en € 5.000.000,-- en een jaarlijkse toevoeging aan het
beheersplan van € 300.000,--."
Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen vraagt de heer J. van den Brink naar de stand van zaken
omtrent de rotondes in Huinen.
Wethouder Kleijer antwoordt dat er vorderingen zijn, maar dat er nog geen contracten zijn
afgesloten. Het college heeft gesprekken gehad met de heren Doppenberg. Die gesprekken
zijn positief verlopen. Vanmiddag is er nog een ambtelijk overleg geweest over de voortgang
van een aantal zaken. Spreker zal de raad via de commissie op de hoogte houden van de
stappen die in deze zaak zullen worden gezet.
7.
Vaststelling notulen van 4 december 2008
Van de heer Van Dijk is het navolgende tekstvoorstel ingekomen.
Op bladzijde 2, halverwege de pagina:
"Vorige week woensdag bleek dat slechts 29 personen uit Elim gekozen hebben voor de
extramurale zorg (nieuwe appartementen)."
Vervangen door:
"Vorige week woensdag bleek dat slechts 9 personen uit Elim gekozen hebben voor de
extramurale zorg (nieuwe appartementen)."
Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld.
8.
Vaststelling notulen van 8 januari 2009
Van de heer Van Dijk is het navolgende tekstvoorstel ingekomen.
Op bladzijde 4, punt 8: Begroting Bosbad, eerste alinea, regel 6:
"Het CDA hoopt dat in februari het totaalplan aan de raad aangeboden wordt, waarin naar
spreker hoopt ook de taxatie van het bedrag van € 400.000,-- aan de orde komt, zodat deze
zaak voorlopig afgesloten kan worden."
Vervangen door:
"Het CDA hoopt dat in februari het totaalplan aan de raad aangeboden wordt, waarin naar
spreker hoopt ook de indexatie van het bedrag van € 400.000,-- aan de orde komt, zodat deze
zaak voorlopig afgesloten kan worden."
Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld.
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9.
Ingekomen stukken
Ten aanzien van punt 14 merkt de heer Huijgen op dat deze zaak al lang speelt. Enkele
collegeleden zijn gehoord. Daar is niets van naar buiten gekomen. Ondertussen sleept deze
zaak zich voort. Het lijkt het CDA goed dat alle informatie zo snel mogelijk ter kennis van de
raad wordt gebracht. Uit een op het betreffende perceel afgelegd werkbezoek bleek dat er
nieuwe ontwikkelingen waren die nog niet gemeld mochten worden. Spreker hoopt dat het
college inmiddels wel bepaalde ontwikkelingen mag melden.
De heer W. van den Brink betreurt het dat informatie over deze zaak slechts via de media tot
de raad is gekomen. Spreker wenst op korte termijn alle informatie en met name antwoord op
de vraag of het college zich op dit moment wel het juiste gremium voelt om zich, zolang er
geen gerechtelijke uitspraak ligt, met deze zaak te bemoeien.
De voorzitter deelt mee dat het college er nooit op uit is de raad de informatie uit de pers te
laten vernemen. Dat was ook in deze zaak niet het geval. Zodra de Officier van Justitie zich
bij het college meldde, heeft het college de raad schriftelijk geïnformeerd over de gang van
zaken.
Wethouder Gerritsen merkt, ten aanzien van de voortgang van de totstandkoming van de
golfbaan, op dat er in het verleden regelmatig mondelinge voortgangsrapportage is geweest in
de commissie voor Ruimtelijke Zaken. Op dit moment wordt er druk overleg gepleegd. Er is
vandaag ambtelijk overleg geweest, waar op 24 februari een vervolg aan wordt gegeven. Op
25 februari vindt bestuurlijk overleg plaats. Het college hoopt op 10 maart het bestuurlijk
overleg ambtelijk te kunnen omzetten in een voorstel dat naar het besluitvormend orgaan,
Gedeputeerde Staten, gaat. Op de vraag of deze zaak bij het college in goede handen is, stelt
spreker dat het onderzoek zich richt op ontgronding en als zodanig niets te maken heeft met
de ruimtelijke vraag of al dan niet een golfbaan kan worden aangelegd. De ontgronding heeft
plaatsgevonden voordat de vergunning formeel werd verleend. Het onderzoek richt zich op de
vraag of het college daar weet van had en daar toestemming voor heeft gegeven. Dat staat,
wat het college betreft, los van het feit of het college capabel is om de ruimtelijke vraag te
behandelen. Spreker ziet geen reden waarom het college niet in staat zou zijn deze zaak op
een goede wijze te behandelen. Op dit moment lijkt het erop dat overeenstemming bereikt kan
worden. Er zitten nog wel de nodige haken en ogen aan die in de komende geplande
besprekingen wellicht uit de weg geruimd kunnen worden, aldus spreker.
De heer Huijgen vraagt of er ook een tijdpad te noemen is.
Wethouder Gerritsen antwoordt dat dit niet meer is dan de zojuist genoemde datum van
10 maart 2009.
Conform de voorstellen wordt besloten. Van de mededelingen wordt kennisgenomen.
10.
Verordening lijkbezorgingsrechten - 1e wijziging 2009
Mevrouw Van Geest zegt dat na discussie in de commissie, die blijkbaar op grond van
foutieve informatie had plaatsgevonden, de raad een email heeft ontvangen met daarin de
correcte informatie. Sprekers fractie is van oordeel dat deze zaak van de agenda gehaald moet
worden en dat de discussie in de commissie, dit keer op basis van de correcte gegevens,
opnieuw plaats zou moeten vinden. Sprekers fractie is van mening dat er een voordeel te
behalen valt als mensen kapitaalkrachtig genoeg zijn om de kosten van onderhoud in een keer
af te kopen en dientengevolge een nadeel voor hen die dat financieel niet kunnen opbrengen.
De fractie van de Partij van de Arbeid/GroenLinks wenst daar politieke discussie over.
Wethouder Gerritsen reageert dat er niet meer dan één punt nagekomen informatie is, in die
zin, dat het afgekochte onderhoud na afloop van de periode van 30 jaar niet nogmaals
afgekocht hoeft te worden. De bedragen, geven over een periode van 50 jaar geen verschil te
zien, daarbij uitgaand van een rente van 4,5% op de afkoopsom en een jaarlijkse verhoging
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met 2% op het jaarlijks te betalen onderhoud. Spreker ziet geen reden de discussie nog eens
over te doen.
Het gaat mevrouw Van Geest om de beginsituatie. Niet iedereen is in staat om die kosten af te
kopen. Volgens de ambtenaar zal het tijdsvoordeel meevallen gezien de rente die men mist.
De discussie blijft of dit, uitgaande van de beginsituatie, eerlijk is tegenover alle inwoners.
Wethouder Gerritsen blijft van oordeel dat beide partijen aan het eind van de rit hetzelfde
bedrag betalen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.
11.
Gemeentegarantie lening Woningstichting
De heer Van Beek deelt mee dat zijn fractie in kan stemmen met het collegevoorstel. Spreker
dankt het college voor de aanvullende informatie zoals die op 5 februari 2009 per email aan
de raadsleden is verzonden. Naar aanleiding van de email wil spreker weten wat het college
bedoelt met 'in de vorm van een, op eerste vordering van de gemeente'. Spreker wil weten of
de raad over het resultaat van de besprekingen met het WSW en de Woningstichting Putten
geïnformeerd wordt.
De heer Klompenhouwer deelt mee dat zijn fractie instemt met het voorstel. Spreker merkt
overigens op dat er meer woningstichtingen actief zijn in Putten. Met de Woningstichting
Putten is een convenant gesloten. Spreker wil weten of het college er positief tegenover staat
als een andere, in Putten werkzame, Woningstichting om een garantstelling vraagt.
Mevrouw Kubiak staat positief tegenover de garantstelling omdat de Woningstichting Putten
voornemens is de komende jaren nieuwbouw te plegen. Daarvan verwacht Gemeentebelangen
dat de wachtlijsten zullen gaan slinken. Tevens is nieuwbouw een stimulans voor de
arbeidsmarkt in verschillende branches. In de commissie voor Middelen heeft het college bij
monde van wethouder Gerritsen meegedeeld in overleg te gaan met de Woningstichting
Putten om zekerheid door middel van hypotheekrecht te krijgen. Vanmiddag is daarover een
email ontvangen. Gemeentebelangen heeft vaak de indruk dat er niet veel schot zit in
bepaalde zaken, maar dit keer is de wethouder heel snel geweest. Zij spreekt de waardering
van haar fractie daarover uit.
De heer Kuit ervaart het als positief dat door de tussenstap Waarborgfonds Sociale
Woningbouw extra zekerheid wordt gegarandeerd. Het belangrijkste is dat de raad van
mening is dat de Woningstichting Putten met de uitvoering van alle plannen het publieke
belang dient. Het CDA kan dan ook achter het voorstel staan.
De heer Van Lagen miste bij de commissiebehandeling het pandrecht, de hypotheekgarantie
en het WSW. Nu blijkt alles na 14 dagen geregeld. Spreker complimenteert het college
daarvoor.
Wethouder Gerritsen deelt mee dat 'op eerste vordering' betekent dat er op het moment dat de
gemeente dat vraagt, de Woningstichting Putten direct moet overgaan tot het geven van
hypotheekrecht.
De tekst 'Binnen de gestelde randvoorwaarden wat betreft het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw' betekent, dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw alleen garanties geeft
op sociale-woningbouw-projecten. Soms geven projecten een bepaalde mix te zien teneinde
een project rendabel te maken. Als die verhouding buiten een bepaalde bandbreedte loopt, is
het WSW niet meer bereid om de garantstelling te geven. In dat geval zou het kunnen dat de
Woningstichting Putten de gemeente Putten benadert om rechtstreeks garantie te verlenen.
Daarbij is afgesproken dat dezelfde constructie met een hypotheek zal worden toegepast. In
plaats van het WSW als buffer tussen de Woningstichting Putten en de gemeente, ligt dan het
hypotheekrecht.

157731

5
Het college zal de raad van het resultaat van de besprekingen op de hoogte stellen, al zal dat
nog wel enige tijd op zich laten wachten. Komende week is er een vervolggesprek om de
gemaakte afspraken juridisch vast te leggen. Op het moment dat de Woningstichting Putten
zich heeft aangemeld bij het WSW zijn er een paar manieren waarop de contragarantie die de
gemeente aan het WSW moet gegeven, te regelen. Een daarvan is een doorlopende contragarantie, die bijvoorbeeld voor de komende vijf jaar afgegeven kan worden. In dat geval hoeft
de gemeente niet voor iedere lening die via het WSW gaat lopen haar fiat te geven, maar
wordt dit geregeld voor iedere lening die binnen de periode van vijf jaar wordt aangevraagd.
Daarvoor is een raadsbesluit nodig. Het college komt daarmee terug bij de raad, waarbij de
raad inzicht heeft in de constructie WSW. De exacte teksten, als het gaat over de rechtstreekse
zekerheidstelling via hypotheek, zal spreker aan de raad doen toekomen zodra die in
contractvorm zijn gegoten.
Voorts deelt spreker mee dat in eerste instantie alleen garant wordt gestaan voor de
Woningstichting Putten en voor Puttense projecten. Als andere Puttense woningbouwverenigingen in Putten projecten zouden realiseren, zal de gemeente wellicht dezelfde
constructie toepassen. Die overweging moet op dat moment gemaakt gaan worden. Op dit
moment speelt dat niet, aldus spreker.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.
12.
Parkeernota Centrum Putten
De heer De Graaf complimenteert de wethouder voor de goede communicatie in het
voortraject. Het college stelt dat er op dit moment geen parkeerproblemen in Putten zijn. Dat
biedt, naar sprekers mening, geen garantie voor de toekomst. Sprekers fractie geeft mee
ervoor te waken dat extra druk op de woonwijken rond het centrum ontstaat. Met het oog
daarop vraagt spreker naar de stand van zaken rondom de pleinvisie. Naar de mening van de
ChristenUnie moeten er geen rigoureuze maatregelen komen. Incidenteel kunnen de pleinen
dienst doen voor activiteiten anders dan parkeren, doch de pleinen structureel autovrij maken
heeft niet de voorkeur van de ChristenUnie. Ook in de nieuwe wijk Bijsteren wordt extra
parkeerruimte opgenomen. Sprekers fractie is daar positief over. Uitgangspunt moet zijn en
blijven, dat gestreefd wordt naar parkeren op eigen terrein dan wel ondergronds parkeren, iets
wat in deze nota voldoende naar voren gekomen is. Vrij parkeren staat ook bij de
ChristenUnie hoog in het vaandel. Sprekers fractie gaat ermee akkoord dat er geen
parkeerfonds wordt opgenomen. Zij is van mening dat dit niet nodig is. Mocht de noodzaak
daar zijn, dan kan er altijd nog over gesproken worden. Sprekers fractie gaat ook akkoord met
de nieuwe parkeernormen. Ten aanzien van het fout parkeren heeft spreker begrepen dat per
1 januari een bestuurlijke boete bestaat, houdende dat, wanneer BOA's uit de eigen gemeente
boetes uitdelen, een gedeelte daarvan in de gemeentekas vloeit. Spreker is niet van oordeel dat
bonnen uitgedeeld moeten worden om de kas te spekken, maar wenst goede controle op
parkeerovertredingen. Voorts vraagt spreker zich af of er inderdaad vanuit de oude wijken
geen klachten binnenkomen bij de gemeente.
De heer Klompenhouwer is van mening dat een nota waarin geconstateerd wordt dat Putten
goede parkeergelegenheid biedt eigenlijk overbodig is. Sprekers fractie vindt het jammer dat
voor dit soort onderzoeken zoveel geld uitgegeven wordt. De VVD kan instemmen met het
voorstel. Sprekers fractie adviseert de collegae om niet gelijk in paniek te raken als er een
keer her en der een parkeerplaats verdwijnt.
De heer W. van den Brink is blij dat de nota aangeeft dat er in het centrum voldoende
parkeerplaatsen voorhanden zijn. De fractie van Gemeentebelangen vindt het gedeelte over de
woonwijken niet thuishoren in het voorstel. Bovendien waagt zij te betwijfelen dat zich, met
name in de oudere woonwijken, geen parkeerproblemen voordoen. Door het opnemen van een
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nieuwe parkeernorm wordt, naar de mening van Gemeentebelangen, bewezen dat er in de
oudere woonwijken wel parkeerproblemen bestaan.
De heer Luitjes concludeert dat middelen beschikbaar zijn gesteld voor een rapport over een
gebied dat geen probleem oplevert. Als in het rapport de eventuele problemen in de
woonwijken niet meegenomen zouden zijn, zou dat zonde zijn van de middelen die de raad
beschikbaar heeft gesteld.
De heer W. van den Brink kan dat niet helemaal beoordelen. Het besluit behelst de
vaststelling van de Parkeernota Centrum Putten en de daarin opgenomen parkeernormen.
De mindervaliden ervaren het parkeren in het centrum nog steeds als een probleem. Zij zien,
ondanks dat zij op dit moment overal in het centrum mogen parkeren, graag de
invalidenparkeerplaats terug. Het probleem dat hieraan ten grondslag ligt, is het schijnbaar
willekeurig plaatsen van fietsen en uitstallingen. Omdat deze problematiek slechts zijdelings
aan de orde is, zal spreker hierover geen motie indienen. Wel roept hij het college op om hier
nog eens goed naar te kijken.
Ten aanzien van de bestuurlijke boetes en de nieuwe regeling dat een percentage daarvan door
de gemeente geïnd kan worden, merkt spreker op dat het niet verstandig is hier ooit aan te
beginnen. Deze regeling geeft mensen de kans in beroep te gaan bij de gemeente. Als een
inschatting gemaakt moet worden van de kosten versus de opbrengsten zou het wel eens in
het nadeel van de gemeente uit kunnen pakken.
De heer Huijgen merkt ten aanzien van het centrum op dat het rapport bevestigt wat al bekend
is. Uit de analyse van de huidige parkeersituatie blijkt dat er in Putten geen sprake is van een
parkeerprobleem. Spreker is van mening dat het probleem niet gecreëerd moet worden. Het
CDA vindt het voor de inwoners en ondernemers van Putten van belang dat zonder betaling
dicht bij het centrum geparkeerd kan worden. Wanneer de heer Klompenhouwer van mening
is dat de raad niet gelijk moet verkrampen wanneer er een parkeerplaats opgeheven wordt,
deelt spreker die mening, doch als er structureel een of twee parkeerpleinen minder komen in
het centrum, zal er naar sprekers mening zeker een probleem ontstaan. Spreker vraagt zich af
of het verstandig is om een bestaand plein opnieuw in te richten of een ander plein aan te
kopen. Niet betaald parkeren moet uitgangspunt zijn in Putten evenals parkeren binnen
loopafstand van het centrum. Ten aanzien van invalidenparkeerplaatsen merkt spreker op dat
de situatie er voor de mindervaliden niet beter op geworden is. Het CDA vraagt zich af
waarom die parkeerplekken niet terug kunnen komen in het centrum.
De heer J. van den Brink verlaat de vergadering.
De heer Huijgen vervolgt zijn betoog. Over het parkeren in de woonwijken wordt in de nota
aangegeven dat, wanneer de parkeerdruk overdag lager is dan 85% en 's nachts hoger dan
90%, men aan de grens zit. In de commissie voor de bezwaarschriften is al eens een verzoek
aan de orde geweest van bewoners in oudere wijken om te mogen parkeren in de tuinen.
Indertijd is dit verzoek afgewezen. Spreker wil van het college weten of iemand voor het
parkeren zijn voortuin mag benutten.
Het CDA heeft op dit moment geen behoefte aan een parkeerfonds.
De heer Van Lagen wil weten of het afwijken van de parkeernorm al dan niet een
collegebevoegdheid is.
Wethouder Kleijer is van mening dat een parkeerfonds een vorm van betaald parkeren is. Het
college is van mening dat hiertoe niet moet worden overgegaan. Ten aanzien van de
bestuurlijke boetes merkt spreker op het geen goede zaak te vinden om extra bonnen uit te
gaan schrijven. In januari zijn 139 processen verbaal opgemaakt die te maken hebben met
parkeerovertredingen. Over mogelijke parkeeroverlast in de oude wijken zegt spreker dat er
niet heel veel klachten binnenkomen. Het rapport gaat uit van objectieve maatstaven.
Geconstateerd moet worden dat ook in de oude wijken nog parkeerruimte voorhanden is
binnen een bepaalde straal ten opzichte van de woningen. De auto voor de deur parkeren is
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niet altijd mogelijk. In november is met de bewoners van de Jacob Caststraat en Da
Costastraat afgesproken dat er zes parkeerplaatsen extra aangelegd zullen worden vóór
Autoshop Putten. Dat zal qua werk samenvallen met de uitvoering Gervenhof. Ook is met de
bewoners gesproken over parkeren in voortuinen. Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid
om 20-30% van de voortuin te verharden. Spreker weet niet zeker of ook de auto in de
voortuin geplaatst mag worden. Dat neemt niet weg dat dit geen extra parkeerplaats oplevert,
omdat voor een uitrit geen auto geplaatst mag worden. De auto staat dan wel voor de deur,
maar er is geen extra parkeerruimte gecreëerd. Ten aanzien van de opmerking van de VVD
over de kosten van het onderzoek merkt spreker op dat het onderzoek door zijn voorganger in
gang is gezet, mede op verzoek van de raad. Ten aanzien van de parkeernormen verwijst
spreker naar de pagina's 10 en 11 van het rapport, waar objectief gekeken is naar de
beschikbare ruimte. Over de conclusie van de fractie van Gemeentebelangen betreffende het
verhogen van de norm merkt spreker het volgende op. Als bekend is dat autobezit toeneemt
en dat er ontwikkelingen zijn, moet men de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid en moet
men kritisch naar de parkeernormen kijken. Daarom heeft het college bij nieuwbouw de norm
opgetrokken.
Ten aanzien van de invalidenparkeerplaatsen merkt spreker op dat mensen aan een nieuwe
maatregel moeten wennen. Tevens moet bekeken worden of de maatregel effectief is.
Geconstateerd moet worden dat de uitwerking van de maatregel ongelukkig is geweest. De
raad kan een voorstel tegemoet zien om meer ruimte te creëren in het centrum, ook voor het
parkeren door mindervaliden. Mochten de voorgenomen maatregelen niet afdoende zijn, dan
wil het college overwegen de invalidenparkeerplaatsen terug te brengen in het centrum.
Momenteel vindt overleg plaats met de gehandicaptenorganisaties.
Ten aanzien van de rapportage merkt spreker op dat het soms nodig is zaken door een, niet
met de locale situatie bekende, deskundige te laten opschrijven. Het college vindt vrij
parkeren erg belangrijk. Putten is daarmee concurrerend in de regio. Volgens het rapport
levert het geen probleem op als er een of twee parkeerpleinen verdwijnen. Dat betekent niet
dat het college haar ogen sluit voor ontwikkelingen. Het college ziet zelfs mogelijkheden om,
als in het centrum parkeerplaatsen verdwijnen, parkeerplaatsen rondom het centrum terug te
laten komen.
Spreker deelt mee dat het college de bevoegdheid heeft om zo nodig van de norm af te
wijken.
De heer Van Lagen verlaat de vergadering.
De heer De Graaf herinnert er aan dat de heer W. van den Brink, als voormalig wethouder
Openbare Werken, de regeling ten aanzien van het parkeren in het centrum door mindervaliden, heeft verdedigd. Spreker vindt het een goede zaak dat de heer W. van den Brink hier
nu op terugkomt. Ten aanzien van de bestuurlijke boete heeft spreker begrepen dat het
gedeeltelijk terugvloeien in de gemeentekas alleen dan plaatsvindt als de boete door een BOA
is uitgeschreven. Het zal niet zo kunnen zijn dat de gemeente de automobilisten een vrijbrief
geeft voor parkeerovertredingen omdat de gemeente bang is voor bezwarenprocedures.
De heer Klompenhouwer heeft de raad aangesproken niet in paniek te raken als er een paar
parkeerplaatsen weggaan. Het rapport verdedigt zelfs dat parkeerpleinen gemist kunnen
worden. Spreker onderschrijft de woorden van de heer De Graaf over de gang van zaken
betreffende de invalidenparkeerplaatsen in het centrum. Ten aanzien van sprekers kritiek over
de kosten voor dit rapport merkt hij op dat het rapport eerdere constateringen in twijfel trekt.
Spreker blijft bij zijn mening dat onduidelijk is waarvoor het geld is uitgegeven.
De heer W. van den Brink is blij met de toezegging van het college om het parkeren voor
mindervaliden in het centrum opnieuw te zullen bezien. Over de woorden van de heer
De Graaf merkt spreker op dat het college indertijd heeft gemeend dat het in het voordeel van
de mindervaliden was als zij geen gebruik hoefden te maken van een speciaal voor hen
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ingerichte parkeerplaats, maar overal zouden mogen parkeren. De praktijk blijkt echter
weerbarstiger te zijn. De mindervalide voelt zich wat in de kou komen staan omdat overal
fietsen geparkeerd worden en uitstallingen verschijnen. Spreker is van menig dat een
bestuurder op zo'n moment een oplossing moet bieden voor de heersende onvrede.
De heer Luitjes wijst de heer W. van den Brink erop dat de situatie niet is gewijzigd. Het
toentertijd genomen besluit stoelt op nagenoeg dezelfde situatie als waar het rapport nu over
gaat.
De heer W. van den Brink zegt dat de mogelijkheid voor invaliden is gecreëerd om overal in
het centrum te mogen parkeren. De gedachte daarbij was een verruiming te creëren voor deze
doelgroep. In de praktijk pakt dat, naar de beleving van de mindervaliden, anders uit.
Voor wat betreft de bestuurlijke boetes heeft spreker de gemeentelijke inning daarvan
afgeraden. Mogelijk kan een constructie bedacht worden waarbij de gemeente meedeelt in de
opbrengst, maar een bezwaarschriftprocedure kan omzeilen. Spreker heeft begrepen dat men
in de grote steden met een dergelijke constructie bezig is. Hij vindt het de moeite waard dit uit
te zoeken.
De heer De Graaf neemt aan dat de heer W. van den Brink ook voor het beboeten van
parkeerovertreders is. Als het problemen oplevert als parkeercontroles door BOA's worden
gedaan is spreker van mening dat dit dan maar door de politie gedaan moeten worden.
De heer W. van den Brink heeft geen moeite met het beboeten van parkeerovertreders. Hij is
wel van mening dat er een constructie opgezet moet worden, zodat de kosten voor de
gemeente niet hoger uit zullen vallen dan de opbrengsten.
De heer De Graaf heeft verwoord geen agressief parkeerboetebeleid voor te staan.
De heer W. van den Brink kan zich in die stelling vinden.
De fractie van Gemeentebelangen constateert dat mensen in de oudere wijken ervaren dat er
te weinig parkeerplaatsen zijn. Sprekers fractie blijft van mening dat het verhogen van de
norm erop wijst dat er in de oudere woonwijken te weinig parkeerruimte is.
Voorts merkt spreker op dat zijn fractie geen voorstander is van het fietsluw maken van het
dorp.
Betreffende de invalidenparkeerplaatsen vraagt de heer Huijgen het college naar de noodzaak
van een tussenstap. Naar sprekers mening moet het in een keer goed geregeld worden, met
dien verstande dat een aantal invalidenparkeerplaatsen in het centrum als zodanig wordt
aangeduid. Spreker heeft nog niet gehoord waarom dit niet zou kunnen.
Het CDA wil het Fontanusplein en het Kerkplein multifunctioneel houden, dat wil zeggen
gebruik voor parkeren, terrassen en (promotie)activiteiten voor Putten. Bovendien hoeven
geen extra kosten gemaakt te worden voor het aanleggen van nieuwe parkeerruimte. Het
rapport maakt gewag van het leveren van maatwerk als zich parkeerproblemen voordoen in de
oudere wijken. Door goede communicatie is vaak nog wel enige ruimte om tot oplossingen te
komen, aldus spreker.
De heer W. van den Brink wil van het CDA weten hoe strak zij in het in stand houden van de
pleinen zit met betrekking tot bijvoorbeeld het Mfc.
De heer Huijgen deelt mee dat het CDA haar standpunt naar voren zal brengen op het moment
dat het rapport verschijnt.
De heer W. van den Brink vraagt naar de mening van het CDA op dit moment.
De heer Huijgen herhaalt dat zijn fractie de pleinen zoveel mogelijk open wenst te houden
voor multifunctioneel gebruik.
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Wethouder Kleijer verbaast zich over de schijnbare breedvoerigheid van de parkeernota.
Met betrekking tot eventuele voorzieningen voor invaliden vraagt het college de raad nog
twee maanden geduld op te brengen, waarna het met een concreet voorstel zal komen. Op dit
moment is het college met o.a. de cliëntenraad in gesprek. Er komt een voorstel dat vooraf
met de cliëntenraad zal worden afgestemd. Ten aanzien van de invalidenparkeerplaatsen blijft
spreker van mening dat een nieuw ingevoerde regeling kans van slagen moet krijgen. Spreker
is echter van mening dat, zoals het nu is gesteld, de regeling niet werkt.
Als er in woonwijken te weinig parkeerplaatsen wordt ervaren is het college altijd bereid om
met bewoners in gesprek te gaan om te zoeken naar oplossingen. Voorts merkt spreker op dat
parkeerdruk ook afhankelijk is van de samenstelling van de bevolking in een wijk op dat
moment.
De heer Lucassen verlaat de vergadering.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.
13.
Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.
14.
Sluiting
De heer Lucassen arriveert ter vergadering.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.48 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad
van de gemeente Putten op 5 maart 2009,
de griffier,
de voorzitter,
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