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Sa m e nv at ti ng
In de bijlage is de verantwoordingsrapportage toegevoegd waarin de actuele stand
van zaken van de reserve EPV wordt weergegeven, een prognose wordt gegeven
voor de jaren 2013 en verder. Voor u ligt alleen de herijking van de Reserve EPV
met de realisatie van 2012, de verwerking van de besluitvorming door de raad t/m
juli 2013 inclusief de genomen besluiten bij de kadernota en het traject Richting
Kiezen.
De gem eenteraad heeft (in november 2012) de wens uitgesproken om alle
tariefsverordeningen gelijktijdig bij de begrotingsbehandeling te behandelen. Om
dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de spelregels van de EPV aan te passen
en in plaats van de CPI-indexering van de m aand september de CPI-indexering van
februari te gebruiken.
Bij de kadernota 2014 is het voorstel Prognose Reserve EPV 2013 door de raad
behandeld. Dit voorstel bevatte, naast de prognose Reserve EPV 2013, ook
kredietaanvragen voor projecten. De raad heeft besloten, in afwijking van de
spelregels behorende bij de EPV, de kredietaanvragen voor de projecten apart te
behandelen van de Prognose EPV. Deze projectvoorstellen worden via een separaat
voorstel aan u aangeboden.
In het kader van het meerjarig perspectief van het saldo van de reserve EPV zijn
geen bijstu ringsmaatregelen noodzakelijk.
Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten
aanzien van de rapportage 'Prognose Reserve EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer
Voorzieningen). De reden voor deze geheimhouding is dat in de rapportage
financiële en nog te voeren aanbestedingsgegevens staan, die niet bedoeld zijn
voor concurrenten. U is door middel van het aanbieden van een separaat
raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.
De financiële effecten die voortvloeien uit de in de bijlage toegevoegde rapportage
worden apart aangeleverd en verwerkt in de begroting van 2014 e.v. Deze
begroting wordt in het najaar van 2013 door de raad behandeld.
1. Wat is de aanleiding?
In de bijlage is de verantwoordingsrapportage toegevoegd waarin de actuele stand
van zaken van de reserve EPV wordt weergegeven en een prognose wordt gegeven
voor de jaren 2013 en verder.
2. Wat wil le n we b er ei ke n?
Voor de bepaling van de actuele stand van zaken van de reserve EPV wordt een
voor Dordrecht ontwikkeld exploitatiem odel gebruikt. Dit m odel wordt jaarlijks
herijkt met de gerealiseerde kosten en opbrengsten van het voorafgaande
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exploitatiejaar. Hierdoor kunnen we de prognoses, effecten van te nemen
maatregelen e.d. steeds nauwkeurig inschatten. De herijking met de realisatie van
2012 heeft in maart/april 2013 plaatsgevonden.
3. Wa t g aa n we da arv oo r d oe n?

Saldo EPV
Als spelregel van de reserve EPV is vastgesteld dat de minimaal noodzakelijke
omvang van het saldo van de reserve EPV vierjaarlijks wordt vastgesteld. Voor de
periode 2011-2014 bedraagt de m inimale om vang van het saldo van de reserve
bijsturingsm aatregelen noodzakelijk. In het kader van het meerjarig perspectief
van het saldo van de reserve EPV zijn geen bijsturingsmaatregelen noodzakelijk.

Reservering budget in Reserve EPV voor nieuwe plan Gezondheidspark
Voor de ontwikkeling van het Gezondheidspark is in het kader van Richting Kiezen
op 25 juni 2013 door de raad besloten dat het niet langer realistisch is uit te gaan
van de realisering van het Masterplan 2008. Dit Masterplan 2008 bevat een
vastgoedprogramma voor de invulling van het Gezondheidspark. Daarvoor in de
plaats dient rekening te worden gehouden met de financiële effecten van het
concept ontwikkelplan Multi-Vorm. De reservering van het Masterplan 2008 is in het
model EPV omgezet in een financiële reservering conform de richting zoals
aangegeven in het conceptplan Multi-Vorm , zodat geborgd wordt de
parkeervoorzieningen op het Gezondheidpark te kunnen realiseren.

Verhoging en vaststellen van parkeertarieven
In november 2012 heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om alle
tariefsverordeningen gelijktijdig bij de begrotingsbehandeling te behandelen. Om
dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de spelregels van de EPV aan te passen
en in plaats van de CPI-indexering van de maand september de CPI-indexering van
februari te gebruiken.
De financiële effecten die voortvloeien uit de in de bijlage toegevoegde rapportage
worden apart aangeleverd en verwerkt in de begroting van 2014 e.v. Deze
begroting wordt in het najaar van 2013 door de raad behandeld.
a. In spr aa k e n com m u nic at ie
Niet van toepassing.
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
Niet van toepassing.
c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
5. Fatale beslisdatum
De besluitvorming over het gebruik van de CPI-index van februari voor de
indexering van de parkeertarieven, dient als basis voor het tarievenvoorstel 2014.
Om dit tarievenvoorstel tijdig aan u te kunnen voorleggen is besluitvorming uiterlijk
op 24 septem ber 2013 noodzakelijk.
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6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- P r og n os e R es er ve E P V 2 0 1 3 ( E g al i s at i er es er ve P a r k eer V oor z i en i n g en ) ( G E H E I M ) .
7. Voorstel
Uit deze rapportage volgen de onderstaande beslispunten. W ij stellen u voor:
1. de rapportage "Prognose Reserve EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer
Voorzieningen)" vast te stellen;
2. de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de rapportage "Prognose Reserve
EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)" in de eerstvolgende
vergadering te bekrachtigen;
3. de spelregel van de EPV over de indexering van de parkeertarieven aan te
passen en in plaats van de CPI-indexering van de maand september de
CPI-indexering van februari te gebruiken.
Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
(j d e secret aris
de bur emeester

M.M. van der Kraan
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