
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Opheffen van het Parkeerfonds en het nemen van de daarmee samenhangende 

financiële besluiten. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Op dit moment kent de gemeente Haarlem een Parkeerfonds, waarin jaarlijks een 

positief exploitatieresultaat van straatparkeren en garageparkeren wordt gestort. In 

het Coalitie-accoord is vastgelegd dat het Parkeerfonds per 1 januari 2007 wordt 

opgeheven. De begroting 2007 is echter nog opgezet conform de methodiek alsof 

het Parkeerfonds nog bestond. Dit betekent dat de begroting 2007 en het 

Investeringsplan nog aangepast moeten worden, hetgeen financiële consequenties 

voor de gemeentebegroting 2007 en verder heeft.  

 

Samenvatting  

Het fonds is altijd verbonden geweest met de exploitatie van de parkeergarages. 

Enerzijds door het feit dat de exploitatietekorten direct ten laste van het fonds 

werden gebracht. Anderzijds doordat van oudsher “de onrendabele toppen “ van de 

nieuw gebouwde parkeergarages direct zijn afgedekt ten laste van het fonds. 

Tenslotte heeft het aanvankelijke Onderhoudsfonds, later Parkeerfonds, een 

“spaarpotfunctie” vervuld ten behoeve van het beheer van de garages. In enig jaar 

niet tot uitgaaf gekomen onderhoudsgelden werden in het fonds gestort om op die 

manier een bedrag te “sparen”, waarmee later groot onderhoud gerealiseerd kon 

worden. Bij dit groot onderhoud moet gedacht worden aan bedragen van enkele 

tienduizenden tot honderdduizenden euro's per voorziening. Op deze manier werden 

‘schommelingen’ in de jaren opgevangen. 

 

Dit is door de opheffing  van het fonds niet meer mogelijk. Voortaan moet van 

geval tot geval expliciet worden afgewogen of de opbrengsten van betaald parkeren 

voor parkeervoorzieningen of voor andere doeleinden worden ingezet. Wel stelt het 

College voor om voorzieningen te vormen voor groot onderhoud aan 

parkeergarages en onderhoud van parkeermeters. 

 

Verder vindt een aantal eenmalige onttrekkingen plaats conform eerdere 

besluitvorming door B&W: voorziening groot onderhoud parkeergarages € 

300.000; marktverkenning parkeergarage Nieuwe Gracht € 40.000; extra 

parkeerplaatsen Reinaldahuis € 100.000. 
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Tenslotte wordt een aantal reserveringen getroffen: verbetering verkeerssituatie 

Raaksbruggen € 3.000.000; openbare ruimte Raaks € 521.000; reservering 

parkeergarage Nieuwe Gracht € 9.980.360. 

 

Financiële paragraaf 

 De financiële consequenties van het besluit tot opheffing van het Parkeerfonds 

zijn opgenomen in de Kadernota 2007 

 

 In de besluiten 2 t/m 6 staan verdere keuzes die het College voorstelt en hun 

financiële consequenties. In de bijlage wordt één en ander nader in beeld 

gebracht.  

 

Planning 

Afstemming heeft plaatsgevonden met besluitvorming rond de Kadernota 2007.  

 

Wij stellen de Raad voor in te stemmen met: 

 

opheffing van het Parkeerfonds en met de daarmee samenhangende financiële 

consequenties 

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: 

 

1. opheffing van het Parkeerfonds en met de daarmee samenhangende financiële 

consequenties. Deze worden vormgegeven conform de besluiten 2 t/m 6 (voor 

specifieke informatie wordt verwezen naar de bijlage); 

2. verhoging van de begroting van het product parkeren bij de Publieksdienst 

voor 2007 aan de lastenkant met € 386.000 en het vanaf 2008 inboeken van 

nog niet voorziene baten van € 100.000 oplopend tot € 400.000 in 2011; 

3. het vormen van voorzieningen voor groot onderhoud parkeergarages tot een 

maximum van € 500.000 en voor onderhoud van parkeermeters tot een 

maximum van € 200.000. Deze voorzieningen worden gevoed vanuit de 

overblijvende onderhoudsgelden voor genoemde onderdelen van het product 

parkeren, zoals weergegeven in paragraaf 2b van de bijlage; 

4. een eenmalige onttrekking uit het Parkeerfonds zoals weergegeven in paragraaf  

2c van de bijlage. Deze onttrekking wordt in het Investeringsplan opgenomen 

met bijbehorende budgettaire lasten. De financiële consequenties hiervan zijn 

verwerkt in de opheffing van het Parkeerfonds; 

5. eenmalige onttrekkingen uit het Parkeerfonds  conform eerdere besluitvorming 

door B&W: voorziening groot onderhoud parkeergarages € 300.000; 

marktverkenning parkeergarage Nieuwe Gracht € 40.000; extra 

parkeerplaatsen Reinaldahuis € 100.000; 

6. het treffen van reserveringen voor: verbetering verkeerssituatie Raaksbruggen 

€ 3.000.000; openbare ruimte Raaks € 521.000; reservering parkeergarage 

Nieuwe Gracht € 9.980.360. 

 

Gedaan in de vergadering van 21 juni 2007. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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