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1. Inleiding 

Het college heeft op 18 februari 2014 besloten tot een ‘Pilot gratis mantelzorgabonnement 

parkeergarages’ (2014/14994) in drie parkeergarages in het Centrum. Als een mantelzorger 

zorg verleent aan een naaste die in de binnenstad woont (zone B) kan deze voor hem/haar 

onder voorwaarden een gratis parkeerabonnement aanvragen. Eén zorgvrager heeft hiervan 

gebruik gemaakt. Bij evaluatie bleek dat dit abonnement goed aansluit op andere regelingen  

om mantelzorgers te ontlasten. De uitvoering vindt binnen de bestaande formatie plaats. Het 

college kiest er voor de pilot om te zetten in een structurele regeling.   

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De pilot ‘gratis mantelzorgabonnement parkeergarages’ structureel te maken.   

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

3. Het besluit ter informatie voor te leggen aan de commissie Samenleving. 

4. Communicatie: Tandem, belangenbehartiging mantelzorgers, publiceert hierover.       

 

3. Beoogd resultaat 

Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. Hun zorgvrager kan daardoor langer thuis 

blijven wonen. De parkeerdruk in de binnenstad is hoog. Het onder voorwaarden aanbieden 

van een gratis parkeerabonnement draagt bij aan minder overbelasting bij mantelzorgers.  

 

4. Argumenten 

Het voorstel maakt onderdeel uit van de programmabegroting. 

Steun aan mantelzorgers sluit aan bij programma 1 ‘Maatschappelijk Participatie’, 

beleidsveld ‘bevorderen zelfredzaamheid’ (van zorgvragers) en ‘versterken van vrijwillige 

inzet’ (mantelzorgers).         

 

Het voorstel past in het beleid om mantelzorgers te ondersteunen. 

Een gratis parkeerabonnement maakt het parkeren in de binnenstad voor mantelzorgers 

makkelijker.  

 

Ondersteuning is plicht vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  

De WMO verplicht gemeenten om mantelzorgers te ondersteunen. In de binnenstad is de 

hoogste parkeerdruk. De mogelijkheid voor een abonnement geldt voor drie parkeergarages 

en niet voor parkeren op straat om daar de druk niet hoger op te voeren.   

 

5. Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

 

6. Uitvoering  

Controle van gegevens en het beheer van het abonnement vindt plaats binnen de bestaande 

formatie van de afdeling WWGZ en Spaarne Beheer.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bijlagen 

Geen  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris     de burgemeester 

 


