Motie Onderzoek eerlijke tarieven betaald parkeren
De raad van de gemeente Groningen, bijeen op woensdag 28 april 2021 het raadsvoorstel
Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied;
Constaterende dat:
- Het raadsvoorstel voorstelt om een derde schil in te voeren met lagere tarieven;
- Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen bestaande en nieuwe schilwijken;
- Voor de derde schil wordt het bedrag van €49,92 voorgesteld, voor de tweede schil is dit
€106,44.
- Het straat parkeertarief is in beide schillen gelijk, maar het vergunningtarief is in de nieuwe
schil fors lager dan in de tweede schil;
- Gekozen is om grote infrastructurele grenzen te gebruiken voor de verschillende schillen
(spoorlijn Delfzijl en Zuidelijke ringweg);
- In het raadsvoorstel gesteld wordt dat: “We hebben een andere prijsstelling gezocht. Op die
manier kunnen we mensen met een laag inkomen tegemoet komen”
Overwegende dat:
- Ook in bestaande wijken met betaald parkeren zijn er veel inwoners met een laag inkomen,
die worden met dit voorstel niet tegemoet gekomen;
- Het voorstel spreekt over een derde schil, dit wekt de indruk dat deze schil dus om de
tweede schil heen ligt, maar in veel gevallen is de afstand naar de binnenstad even groot als
in de bestaande tweede schil;
- Het waarschijnlijk om financiële redenen op dit moment te ingewikkeld was ook de tarieven
voor de tweede schil aan te passen;
- Het voor veel inwoners (met een laaginkomen) in de bestaande tweede schil die op gelijke
afstand van de binnenstad wonen als inwoners van de toekomstige tweede schil als oneerlijk
zal worden beschouwd dat zij niet tegemoet gekomen worden met een lager tarief;
Besluit:
- Te onderzoeken op welke manier het tarief van de zogenaamde tweede schil kan worden
aangepast aan het voorgestelde tarief voor de derde ring, zodat ook inwoners (met een laag
inkomen) in de tweede ring tegemoet gekomen kunnen worden;
En gaat over tot de orde van de dag,
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