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Breda, 26 maart 2020 
 
Betreft: Vragen ex. art. 9 Spelregels Bredaas BeRaad 
 
Aan het college van B&W van Breda 
 
Onderwerp: Kwijtschelden parkeerkosten van onze helden bij het Amphia. 
 
Geacht College, 
 
Deze week kreeg de Corona Hulpdienst van SP Breda bericht over de parkeerkosten 
die het personeel van het Amphia ook tijdens de coronacrisis moet betalen. 
 
Dat het personeel van het Amphia Molengracht moet betalen voor een plaatsje in de 
parkeergarage, is hen en ons al tijden een doorn in het oog. Het voelt onrechtvaardig 
dat hard werkende mensen in de zorg moeten betalen om hun auto veilig te parkeren 
tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. In Tilburg hebben we helaas ervaren 
dat een plek in een parkeergarage geen luxe is. Op dit moment menen wij dat het 
niet alleen onrechtvaardig maar ook ongehoord is. Er is terecht grote waarderen voor 
deze helden die nu extra diensten draaien. Dat zijin het Amphia geconfronteerd 
worden met nog meer parkeerkosten is wat SP Breda betreft onacceptabel. (1) 
 
De parkeergarage bij het Amphia is eigendom van het Amphia en de inkomsten 
komen dan ook ten goede van het ziekenhuis. Wij begrijpen dat het bestuur van het 
ziekenhuis de aangewezen partij is om deze situatie te veranderen. Gezien de 
uitzonderlijke situatie nu en de druk die er al ligt op medewerkers van het Amphia en 
het bestuur, vragen wij het college om hier toch over met de Raad van Bestuur van 
het Amphia in gesprek te gaan.  
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Bent u bekend met de handelswijze rondom parkeren voor personeel bij het 
Amphia? 

2. Bent u het met ons eens dat het uitvoeren van werkzaamheden in het Amphia 
ziekenhuis de werknemer niet onnodig geld mag kosten? 

3. Bent u het met ons eens dat een parkeerplaats in de parkeergarage geen 
overbodige luxe is voor werknemers in deze tijd, waarbij nog meer dan anders 
een beroep wordt gedaan om extra diensten te komen werken? 



4. Bent u het met ons eens dat het niet in het belang is van de samenleving dat 
het Amphia nu meer parkeerinkomsten genereerd vanuit hun eigen 
werknemers? 

5. Bent u bereid er bij de Raad van Bestuur van het Amphia op aan te dringen 
tenminste gedurende de coronacrisis de parkeerkosten van werknemers kwijt 
te schelden? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Inge Verdaasdonk 
Raadslid SP Breda     
  
 

1) Zie https://www.bndestem.nl/tilburg/auto-s-personeel-etz-ziekenhuis-
leeggeroofd-na-lange-dag-hard-
werken~a4480346/?referrer=https://www.google.com/ 

 
 

 


