
 

Raadsstuk 
Onderwerp: Kredietaanvraag vervanging pinautomaten KCC-DVL 
BBV nr: 2013/486980 
 
 
1. Inleiding 
Het Klant Contact Centrum (KCC) van de Hoofdafdeling Dienstverlening is verantwoordelijk 
voor afhandeling van alle burgeraangelegenheden. Bij de balie in de centrale hal van de 
Raakspoort worden pinautomaten gebruikt voor afrekening van contante betalingen. Elke 
pinautomaat heeft een veiligheidscertificaat en de expiratiedatum van het 
beveiligingscertificaat van de huidige pinautomaten is 31 december 2013. 
 
2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met: 
- het beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000 ter vervanging van de huidige 
pinautomaten. 
- De kapitaallasten van deze investering te dekken uit het hiervoor bestemde budget in het 
investeringsplan 2013 - 2018 / IP-nummer 11.04 van Beleidsveld 01.3 Dienstverlening. 
 
3. Beoogd resultaat 
Een goed werkend, aan de huidige eisen aangepast betaalsysteem. 
 
4. Argumenten 
Dit houdt in dat de pinautomaten voor 31 december 2013 vervangen moeten zijn door een 
pinautomaat met een geldig veiligheidscertificaat. 
 
 
Financiële paragraaf 
 
Kosten 
De investering van de vervanging is geraamd op totaal € 25.000,--.  
Dit leidt de volgende kapitaallasten: 
  
Investering meetapparatuur    
  2014 2015 2016 2017 
Afschrijving  5.000 5.000 5.000 5.000 
Rente  1.000 750 500 250 
  6.000 5.750 5.500 5.250 

 
Dekking 
In het Investeringsplan 2013-2018 / IP-nummer 11.04 is een bedrag opgenomen van € 25.000 
voor vervanging van de automaten. 
De beheers- en onderhoudslasten zijn opgenomen in de begroting. 
 
5. Kanttekeningen 
Geen. 
 
6. Uitvoering 
Na goedkeuring door de raad wordt in 2013 de activering van de aankoop afgerond. De 
ingebruikname volgt na installatie van de leverancier. 



 
 
 
 
 
 

 
7. Bijlagen 
Geen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 



 
 
 
 
 
 

8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit 
 
- het beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000 ter vervanging van de huidige 
pinautomaten. 
- De kapitaallasten van deze investering te dekken uit het hiervoor bestemde budget in het 
investeringsplan 2013 - 2018 / IP-nummer 11.04 van Beleidsveld 01.3 Dienstverlening. 
 

 
 

 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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