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Parkmanagement Waarderpolder

Aan de Raad der gemeente Haarlem
1. Inhoud van het voorstel
Parkmanagement heeft zich in het bedrijvenpark Waarderpolder voldoende
bewezen. Naast een goede samenwerking tussen bedrijven en gemeente en
bedrijven onderling met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte is een
collectief ontstaan, waarin collectieve voorzieningen als collectieve beveiliging,
afvalverwijdering, energie, telecom, glasvezel, breedband en duurzame projecten
als gebiedsgericht mobiliteitsmanagement en duurzame energie een goede
voedingsbodem hebben gevonden. Het College van Burgemeester en Wethouders
en de Industriekring Haarlem stellen voor om de samenwerking een meer zakelijke
en formele basis te bieden in een op te richten stichting Parkmanagement, waarbij
lusten en lasten 50/50 verdeeld worden over beide partijen. Deze bestuurlijke en
financiële deelname van de gemeente in de stichting Parkmanagement betekent
participatie als verbonden partij zoals bedoeld in paragraaf 3.5. van de begroting.
2. Aanleiding + fase van besluitvorming
Voor de oprichting van een samenwerkingsverband met het georganiseerde
bedrijfsleven vraagt het College van Burgemeester en Wethouders de goedkeuring
van de gemeenteraad als kaderstellend orgaan.
3. Financiële paragraaf
De kosten van parkmanagement bedragen € 90.000,- per jaar. In de eerste jaren
financierde de gemeente het grootste deel. Maar vanaf 2006 neemt het
georganiseerde bedrijfsleven (industriekring Haarlem) de helft van deze kosten voor
haar rekening. Bedrijfsleven en gemeente wensen deze 50/50 verhouding te
continueren. Voor de jaren 2007 en 2008 worden de gemeentelijke kosten ad
€ 45.000,- gedekt uit de grondexploitatie Waarderpolder, aangevuld met middelen
vanuit OPH1. Voor continuering van het parkmanegement en dekking van het
gemeentelijk aandeel van de kosten vanf 2009 zal het College met de vaststelling
van de kadernota of de begroting een separaat besluit nemen.
4. Participatie / communicatie
Het voorstel is tot stand gekomen na een jarenlange vruchtbare samenwerking en
met volledige instemming van de Industriekring Haarlem
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5. Planning
Na een positief raadsbesluit kan de stichting onverwijld worden opgericht en tot
uitvoering overgaan.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering
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de burgemeester,
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. de raad stemt in met het ontwerp-besluit van het college om de stichting
Parkmanagement op te richten conform de bijgevoegde B&W-nota
Parkmanagement Waarderpolder en de concept statuten;
2. de raad stemt in met een financiering van de stichting Parkmanagement voor de

jaren 2007 en 2008 vanuit de grondexploitatie Waarderpolder en de beschikbare
OPH1 middelen conform het besluit van het College.
Gedaan in de vergadering van 15 maart 2007.
De griffier

De voorzitter,
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