
Vragen voor het vragenuur van 14 december 2022 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de fracties van VVD en CDA over betaald parkeren (Rik Heiner/Etkin Armut)  

In steeds meer wijken wordt betaald parkeren ingevoerd, zo ook in Hoornse Meer, de Stadsparkwijk 
en Corpus den Hoorn. Bewoners van deze wijken diende vorige week maandag een petitie in die 
1001 keer is ondertekend. Wat de VVD en het CDA betreft is dit een sterk signaal dat gehoord moet 
worden. De wijkbewoners geven aan dat er nooit enige vorm van participatie heeft plaatsgevonden.
 
Betaald parkeren raakt namelijk inwoners en hun bezoekers. Een van de argumenten is dat de 
openbare ruimte “teruggewonnen” dient te worden en dat de openbare ruimte vergroend dient te 
worden. Dit terwijl bijvoorbeeld Hoornse Meer al een ontzettend groene wijk is en bewoners 
aangeven dat er geen enkele noodzaak is. Ook wordt gesteld dat het nodig is omdat er bij 
evenementen in Stadspark parkeeroverlast in de wijken is zoals Hoornse Meer, terwijl 
buurtbewoners stellen dat dit niet het geval is.
 
1. Is het college bereid om het genomen besluit ten aanzien van het betaald parkeren in Hoornse 
Meer, de Stadsparkwijk en Corpus den Hoorn te heroverwegen?
2. De gemeente gaf in reactie aan in gesprek te willen gaan met de initiatiefnemers van de petitie. 
Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden en wat was het resultaat? Zo nee, wat denkt het college 
te bereiken met dit gesprek?

II Vragen van de fractie van Student&Stad over aanvragen energietoeslag (Steven Bosch) 

Op het moment worden er verschillende rechtszaken door studenten aangespannen omdat ze 
onrechtmatig worden uitgesloten voor energietoeslag. In Nijmegen is een student bij een identieke 
situatie al in het gelijk gesteld. Wanneer de rechter een uitspraak zal doen en deze is in het voordeel 
van de gedupeerde studenten staat de gemeente Groningen voor een keuze: iedereen die de 
aanvraag voor energietoeslag heeft gedaan de toeslag uitkeren, of alle studenten de mogelijkheid 
geven de toeslag aan te vragen.

Voor nu gaat de fractie van Student & Stad er vanuit dat het college daarover nog niks wil zeggen, zo 
anders horen we het graag. Wel is het belangrijk om de huidige situatie zo in te delen dat beide 
opties nog mogelijk zijn. Dat is nu niet het geval.

Wanneer de optie wordt gekozen dat enkel studenten die het hebben aangevraagd de toeslag 
ontvangen is het van belang voor studenten om deze voor 31 december 2022 te kunnen aanvragen. 
Dat is op dit moment niet mogelijk zonder dat een student moet liegen tijdens zijn aanvraag. Het zit 
namelijk zo, als je tijdens het invullen van het formulier invult dat je student bent stopt het proces en
wordt je aangeraden te bellen met de gemeente. Aan de telefoon wordt je niet verder geholpen met 
een officiële aanvraag. 
Kortom; het kan erg relevant zijn om energietoeslag aan te vragen voor studenten ondanks dat ze nu 
nog worden uitgesloten, maar de gemeente maakt dat onmogelijk.

- Hoe gaat het college het op korte termijn mogelijk maken dat ook studenten energietoeslag 
kunnen aanvragen?
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