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Onderwerp

Beleidsregels parkeren 2019.

Voorstel

In te stemmen met een wijziging van de Beleidsregels voor het verlenen van
parkeervergunningen, parkeerabonnementen en arrangementen 2019.

Inleiding

De beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen, parkeerabonnementen en
arrangementen 2019 worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Eventuele wijzigingen ten aanzien van parkeren in de zones 1,2 en 3 worden daarin
meegenomen.
Het college heeft deze regels op 18 december 2018 vastgesteld. Op dit besluit hebben
DUS en PvdA een amendement ingediend om het voorstel te wijzigen voor wat betreft de
mantelzorg. Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met dit amendement. Daarop
zijn de beleidsregels voor mantelzorg aangepast.

Beoogd effect/doel

Wijzigingen die worden meegenomen in de beleidsregels hebben tot doel het
parkeerproduct en of het gebruik ervan te verbeteren.

Argumenten

W ijzi g i n ge n m a n tel zo rg ka a rt
o Ten behoeve van mantelzorg heeft er een uitbreiding plaatsgevonden naar de

zones 1 en 2. Naast zone 3 kunnen nu ook bewoners in de zones 1 en 2 een
mantelzorgkaart aanvragen. Deze zijn in de tarieventabel opgenomen.

¡ De regels voor het gebruik zijn aangepast om het gebruik ervan beter te
regu leren:
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o Indien er, ¡n de op de vergunning vermelde straat, geen parkeerruimte vrij
is mag slechts in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning
vermeld staat, geparkeerd worden: echter in een maximale straal van 500
meter.

. De definitie van mantelzorg is eveneens aangepast:
r Mantelzorg:

o mantelzorg is extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en
die verleend wordt aan naasten met beperkingen en
gezondheidsproblemen ;

o er is sprake van extra zorg wanneer dat wordt gegeven voor tenminste
acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden

o tussen mantelzorger en zorgvrager bestaat een persoonlijke band:
partner, ouder, kind, kleinkind, familie, vriend(in);

o mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend en is onbetaald
o mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp/ondersteuning omvatten

zoals huishoudelijke hulp, praktische steu n (regelwerk), begeleid ing,
emotionele steun, toezicht;

o mantelzorgers zijn géén vrijwilligers;

Amendement
Wijzigt het voorstel als volgt:

Besluit dat:
1. mantelzorgvergunningen 24 uur per dag geldig zijn;
2. met mantelzorgvergunningen indien er geen parkeerruimte vrij is zoveel mogelijk

in de directe nabijheid (binnen een straal van 500 meter) van de straat die op de
vergunning vermeld staat geparkeerd mag worden.

Kanttekeningen en risico's

Uit privacy kan geen navraag worden gedaan over de thuissituatie van de aanvrager
Dat betekent dat in principe iedereen in aanmerking komt voor een mantelzorgkaart

Financiële, personele en juridische gevolgen

Nvt.

Duurzaamheid

Nvt.

Uitvoering/evaluatie

Nvt.

Com mu n icatie/ participatie

Nvt.

Overleg gevoerd met

Intern:
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Openbaar gebied Angelique Vleugels en Franka van Eijk

Extern:

Nvt.

Bijlagen:

Aangepaste beleidsregels.
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