
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

In 1998 is de binnenstad voorzien van een systeem van een dynamische afsluiting. 

Inmiddels is het systeem toe aan groot onderhoud. Hiertoe vraagt het college de 

Raad het in het IP gereserveerde budget daartoe beschikbaar te stellen. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

In maart 2006 heeft de afdeling Verkeer & Vervoer het technisch beheer en 

onderhoud van de beweegbare palen (binnenstadsafsluiting) overgenomen van de 

toenmalige afdeling Parkeerzaken. Feitelijk zijn de stadsafsluitingen allemaal kleine 

verkeersregelinstallaties. Echter het aantal geregistreerde storingen aan de 

stadsafsluitingen bedraagt, gemeten sinds de overdracht,  gemiddeld het vijfvoudige 

van het aantal storingen aan de reguliere verkeersregelinstallaties. Dit grote aantal 

storingen legt, naast de hinder voor gebruikers met een toegangspas voor de 

binnenstad,  een dusdanig groot beslag op de capaciteit van de betrokken 

medewerkers van de afdeling Verkeer & Vervoer, dat dit ten koste gaat van de 

overige beheersactiviteiten. Deze situatie is onacceptabel en niet langer 

handhaafbaar. Alleen een structurele ingreep om het aantal storingen tot normale 

proporties terug te brengen biedt een oplossing. Hierbij moet gedacht worden aan 

een gehele of gedeeltelijke vervanging van de bestaande apparatuur en 

communicatienet.  

 

Financiële paragraaf 

Omdat het werk in één keer wordt uitgevoerd, is het nodig het benodigde  budget nu 

in zijn geheel beschikbaar te hebben. Om die reden wordt nu gevraagd het budget 

uit de jaarsnede 2008 van het IP beschikbaar te stellen. De overige onderdelen van 

het beschikbare budget zijn reeds bestuurlijk “toegekend”. 

 

 In het IP 2006-2011 staat voor de jaren 2007 en 2008 een jaarlijks bedrag van 

€ 126.000,- vermeld. Voor 2007 is het bedrag aangemerkt als routine 

investering. Middels dit Raadsvoorstel wordt gevraagd het budget voor 2008, 

ad € 126.000 vooruitlopend op de begrotingsbehandeling van november 2007 

beschikbaar te stellen en te dekken uit de IP post 67.60 “Vervanging aansturing 

beweegbare palen” jaarsnede 2008. 

 Met dit budget, ad € 252.000 (€ 126.000 (2007) + € 126.000 (2008)) gevoegd 

bij de in de stelpost 67.19 gereserveerde gelden ad € 414.000,- waarmee het 
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worden de voorbereidende werkzaamheden getroffen en de benodigde 

opdrachten verstrekt.  

 

Participatie / communicatie 

 Het betreft hier de vervanging van een bestaand systeem, waarvoor geen 

participatie en inspraak nodig is. 

 

Planning 

De voorbereiding is medio 2007 afgerond, waarna de uitvoering ter hand wordt 

genomen, met een uitloop naar 2008. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van in totaal              

€ 126.000,-, ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van de 

vervanging van de dynamische afsluiting van de binnenstad, dat wordt gedekt 

uit de IP-post 67.60 “Vervanging aansturing beweegbare palen” 2008; 

 

2. Dit bedrag af te schrijven in 5 gelijke jaarlijkse termijnen en de kapitaalslasten 

met ingang van 2008 ten laste te brengen van het product 08.03.01 Verkeer. 

 

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. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van in totaal              

€ 126.000,-, ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van de 

vervanging van de dynamische afsluiting van de binnenstad, dat wordt gedekt 

uit de IP-post 67.60 “Vervanging aansturing beweegbare palen” 2008. 

 

2. dit bedrag af te schrijven in 5 gelijke jaarlijkse termijnen en de kapitaalslasten 

met ingang van 2008 ten laste te brengen van het product 08.03.01 Verkeer. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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