
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 11 januari 2023

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Beantwoording motie Maatschappelijke parkeervergunning ook in Groningen (coll.brief 21/12/22) 
Beantwoording-motie-Maatschappelijke-parkeervergunning-ook-in-Groningen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Stijn Ringnalda (beleidsmedewerker), 06 52 72 39 14, stijn.ringnalda@groningen.nl 
Sanne Ros (bestuursadviseur weth Broeksma), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Naar aanleiding van het verder uitbreiden van het betaald parkeren is van vrijwilligersorganisaties 
het signaal binnengekomen dat vrijwilligers niet altijd meer kosteloos kunnen parkeren, waardoor 
het moeilijker wordt om vrijwilligers vast te houden. Daarom heeft de raad in januari 2022 een motie
aangenomen om te onderzoeken op welke manier een maatschappelijke parkeervergunning in 
Groningen kan worden ingevoerd. In de voorliggende brief worden de verschillende mogelijkheden 
verkend en de keuzes die het college hierin overweegt.
- Type product  : Een maatschappelijke parkeervergunning kan hetzelfde parkeerrecht geven als 

een bedrijven- en bewonersvergunning: onbeperkt parkeren in betaald parkeergebied. De 
vergunning is geldig op één kenteken in het vergunningsgebied waar de organisatie gevestigd is. 
Een andere mogelijkheid is om maatschappelijke organisaties een type ‘bezoekerspas’ aan te 
bieden. Organisaties krijgen dan uren op een bezoekerspas waarmee ze verschillende auto’s van 
meerdere vrijwilligers kunnen aanmelden. Ook kunnen tegelijkertijd meerdere kentekens 
aangemeld worden. Het college overweegt de laatste optie.

- Selectie maatschappelijke organisaties  : dit kan gebeuren op basis van ANBI-registratie, 
handmatige definiëring of SBI-codes; een SBI-code bij de KvK geeft de hoofdactiviteiten van een 
organisatie aan. Het college overweegt de laatste optie, en wil dan kiezen voor de volgende 
sectoren: vrijwilligers en welzijnsorganisaties, basis- en middelbaaronderwijs en zorginstellingen.

- Aantal en tarief  : Het college wil het aantal parkeervergunningen gelijk houden. Voor bedrijven 
geldt een maximum van 5 parkeervergunningen, voorstel is dat maatschappelijke organisaties 
gezamenlijk maximaal 5 bedrijven- of maatschappelijke parkeervergunningen mogen bezitten. 
Het tarief wil het college gelijkstellen aan de eerste bedrijvenvergunning: 120,45 euro.

Het college wil de maatschappelijke parkeervergunning alleen daar invoeren waar het kan. Dat 
betekent: niet in Europapark en Ebbingekwartier, omdat daar geen straatparkeervergunningen 
uitgegeven worden, en een quotum in Binnenstad en Binnenstad-Oost. Verder is er wat het college 
betreft sprake van een pilot die na twee jaar wordt geëvalueerd.
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Het is de bedoeling dat het nieuwe product middels een raadsvoorstel in mei 2023 aan de 
parkeerverordening en de parkeerbelastingverordening wordt toegevoegd. Het college hoort graag 
of de raad daarvoor nog overwegingen aan het college wil meegeven. Met het oog daarop wordt 
deze meningsvormende sessie belegd.

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit in voorkomende 
gevallen met het oog op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de 
besluitvormende vergadering. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke 
vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de 
uitgezette of voorgestelde lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van 
agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de 
bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 
20 minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid 
van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.)

Behandeling van:
 collegebrief op initiatief van de Agendacommissie;

1e termijn, bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het geven van een eerste 
mening/standpunt door de deelnemers in de sessie.
Vervolgens wordt een reactie gevraagd aan college op mogelijk vragen. Bedoeling is 
een bondige beantwoording, niet het herhalen van of uitweiden over voorstel of 
brief. 
Voorzitter brengt nu nadrukkelijk cesuur aan in opmaat naar de 2e termijn.  
Inventariseert op nog te bespreken punten met verwijzing naar de resterende 
spreektijd.
2e termijn, hier vindt debat plaats op uit de 1e termijn resterende punten.
Voorzitter vraagt het college om reactie/toezegging op evt. aangekondigde moties 
vreemd. 
Conclusie door voorzitter m.b.t. toezeggingen, afspraken en evt. moties vreemd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
College biedt de raad nadrukkelijk de mogelijkheid om overwegingen bij een maatschappelijke 
parkeervergunning mee te geven t.b.v. een (onder voorbehoud) in mei te verwachten raadsvoorstel 
over toevoegingen van nieuwe parkeerproducten aan de parkeerverordening en de 
parkeerbelastingverordening

Voorgeschiedenis / dossier
Bespreking motie in raad 26/1/22: 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2022/26-januari/16:30/M-2-CDA-
SP-Stadspartij-100-CU-PvdA-D66-Maatschappelijke-parkeervergunning-ook-in-Groningen-bij-MJP 

Dossier Parkeren 
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