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Onderwerp: Kredietaanvraag vervanging GEO meetapparatuur
Reg.nummer: 2011/148639

1. Inleiding
Het GEO team bij Dienstverlening is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de toekomstige Wet
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Binnen dit team zijn vier
buitendienst medewerkers actief om landmetingen in de stad te verrichten. Hiervoor
maken zij gebruik van GEO meetapparatuur, een samenwerkend systeem van een
mast met zendstation, ontvangers en randapparatuur.

Het huidige GEO meetsysteem is defect en reeds afgeschreven. Gezien de leeftijd
van het systeem is reparatie zowel technisch als economisch niet haalbaar.
Vervanging is noodzakelijk voor het uitvoeren van de meetwerkzaamheden en
voldoen aan de Wet BAG en BGT.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een
krediet van € 106.500 ter vervanging van de GEO meetapparatuur.
Hiervan € 66.500 en € 40.000 te dekken uit het investeringsplan 2011 – 2016 / IP-
nummer respectievelijk 05.3 50.05 en 01.3 DV.05.

3. Beoogd resultaat
Een goed werkend GEO meetsysteem en waarborging van de uitvoering van de Wet
BAG en BGT. Verbeterde meetresultaten vanwege een modern nieuw systeem.

4. Argumenten
Het huidige GEO meetsysteem is defect. Vervanging is noodzakelijk om te kunnen
voldoen aan de wet en regelgeving.
Ten opzichte van het verouderde huidige systeem levert een nieuw systeem
nauwkeuriger landmetingen met de laatste stand van de techniek.

Financiële paragraaf

Kosten
De investering van de vervanging zijn geraamd op totaal € 106.500,--.
Dit leidt de volgende kapitaallasten:

Investering meetapparatuur
2012 2013 2014 2015 2016

Afschrijving 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300
Rente 5.325 4.260 3.195 2.130 1.065

26.625 25.560 24.495 23.430 22.365

De jaarlijkse onderhoudskosten van het meetsysteem bedragen € 3.500 per jaar en
zijn reeds opgenomen in de begroting.

Raadsstuk
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Dekking
In het Investeringsplan 2011-2016 / IP-nummer 05.3 50.05 en 01.3 DV.05. zijn
bedragen opgenomen van € 66.500 en € 40.000 voor het GEO meetsysteem, dit
wordt gezamenlijk gebruikt ter dekking van de vervanging.

De beheerslasten zijn opgenomen in de begroting.

5. Kanttekeningen
Met de nieuwe apparatuur zijn wel nauwkeuriger meetresultaten te verkrijgen, maar
geen efficiëncy voordeel te verwachten.

6. Uitvoering
Na goedkeuring door de raad wordt in 2011 de aanbesteding van de GEO
meetapparatuur afgerond. De ingebruikname volgt na installatie van de leverancier.

7. Bijlagen
Geen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 106.500 ter
vervanging van de GEO meetapparatuur. Hiervan € 66.500 en € 40.000 te dekken
uit het investeringsplan 2011 – 2016 / IP-nummer respectievelijk 05.3 50.05 en 01.3
DV.05.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter


