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DOEL: Besluiten

Het college is bevoegd binnen de begrotingsmogelijkheden tot het doen van uitgaven als gevolg van de
effecten rond de brand in de parkeergarage Appelaar. De commissie wordt hierover geïnformeerd.



1

Onderwerp: financiering bijdrage acties rond Appelaar
Reg. Nummer: 2011/50166

1. Inleiding
Door het bestuur van het Ondernemingsfonds is zeer recent besloten een bedrag van
€ 40.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van een verbetering van de
bereikbaarheid van de binnenstad, mede als gevolg van de brand in de
Appelaargarage. Het bestuur heeft het College gevraagd een vergelijkbaar bedrag
mede beschikbaar te stellen. Het College heeft die toezegging inmiddels gedaan in
een overleg met het Ondernemingsfonds. Wel is nodig aan te geven waaruit een
dergelijke uitgave wordt gefinancierd.
Gebleken is uit meerdere overleggen tussen City Haarlem, Horeca Haarlem en het
bestuur van het Ondernemingsfonds dat een tweetal opties speelden:

 het uitreiken van uitrijkaarten ter waarde van een uur parkeren in de
parkeergarages

 het opzetten van een pendeldienst in de binnenstad van Haarlem; het
gebruik van deze pendeldienst bepaalt uiteindelijk het bedrag dat hiervoor
nodig is. Het bedrag van € 40.000,-- is het maximum (zie besluitpunt 1).

Vanuit de gemeente is aangegeven dat die keuze vooral door het bedrijfsleven dient
te worden gemaakt (zo spoedig mogelijk). Deze week is hierover duidelijkheid
gekomen, getuige de nieuwsbrief Appelaar van 1 maart jl. (zie ook website
Haarlem).

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit maximaal € 40.000 beschikbaar te stellen ten behoeve

van bereikbaarheidsacties als gevolg van de brand in de Appelaargarage
2. De kosten van dit besluit kunnen niet worden gedekt binnen de

begroting. De raad zal bij de 1e bestuursrapportage 2011 worden
voorgesteld extra middelen ter beschikking te stellen.

3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer

3. Beoogd resultaat
Het beoogd resultaat betreft vooral dat de bereikbaarheid van Haarlem verbeterd
wordt naar aanleiding van het verlies van de Appelaar.

4. Argumenten
Het is juist de nauwe samenwerking tussen ondernemers en gemeente de laatste
weken met als gevolg dat er veel aandacht wordt besteed aan het zo goed mogelijk
in stand houden van de bereikbaarheid van Haarlem en haar binnenstad. De door de
ondernemers geïnitieerde acties en de daarbij horende kosten vormen daar een
wezenlijke bijdrage in.

5. Financiële paragraaf
Het College is van mening dat de dekking van de gemeentelijke bijdrage niet alleen
uit Wijkzaken dient te komen.

6. Uitvoering
Aan het Ondernemingsfonds en de vertegenwoordigers van City Haarlem en
Horeca Haarlem zal facilitair hulp worden geboden bij de verdere uitrol van de
bereikbaarheidsacties. Wel is nadrukkelijk afgesproken dat de ondernemers zelf
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verantwoordelijk zijn voor deze bereikbaarheidsacties die uiterlijk kunnen
doorlopen tot de heropening van de Appelaargarage (gepland op 1 juli 2011).

7. Bijlagen
--

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


