
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad €  300.000 ten laste van de 

algemene reserve t..b.v. de werkzaamheden voor de fasen t/m het Programma van 

Eisen. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Het college heeft in oktober 2007 besloten een aantal vervolgstappen in de richting 

van realisatie van de garage te zetten, waaronder de eerste stappen inzake 

participatie en communicatie, en het verlenen van de projectopdracht voor de fasen 

t/m het Programma van Eisen.  

 

Toelichting 

Het gevraagde krediet van € 300.000 is als volgt opgebouwd, waarbij uiteraard 

sprake is van een grove raming: 

 

€ 100.000 voor opstellen van een uitgebreid PvE, incl. voorafgaande adviezen 

€   25.000 voor inzet afd. SB/Verkeer, na 1-1-08 Wijkzaken/OGV 

€   50.000 voor inzet SO/PM 

€   25.000 voor overige ambtelijke inzet 

€   25.000 voor gegevensverzameling, deels ambtelijke, deels externe inzet 

€   25.000 voor communicatie/participatie, deels ambtelijke, deels externe inzet 

€   50.000 onvoorzien 

 

Financiële paragraaf 
De voorziening wordt ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Bij de 

besluitvorming in juni 2007 over de opheffing van het parkeerfonds is een bedrag 

van –afgerond- € 10 mio. toegevoegd aan de algemene reserve, uitdrukkelijk 

bedoeld voor realisatie van parkeergarage Nieuwe Gracht. 

 

Participatie / communicatie 
Het krediet dient o.a. voor nog nader te specificeren activiteiten rond participatie en 

communicatie 

 

Planning 

Met activiteiten rond participatie en communicatie, opstellen PvE en inrichten van 
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Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet t.b.v. parkeergarage Nieuwe 

Gracht 
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de projectorganisatie zal meteen na beschikbaar zijn van het krediet worden 

begonnen. Deze activiteiten lopen door tot voorjaar 2008.  

Volgens een eerste, grove, schatting zouden ontwerpen, besluitvorming en 

procedures afgerond kunnen zijn eind 2009/begin 2010, en in gebruikname- 

uitgaand van een bouwtijd van 2 jaar- eind 2011, begin 2012. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad € 300.000 ten laste van de 

algemene reserve t.b.v. de werkzaamheden voor de fasen t/m het Programma van 

Eisen parkeergarage Nieuwe Gracht. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad € 300.000 ten laste van de 

algemene reserve t.b.v. de werkzaamheden voor de fasen t/m het Programma van 

Eisen parkeergarage Nieuwe Gracht. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  


	Aanleiding + fase van besluitvorming

