
Haarlem 

Gemeente Haarlem 

drs. Cora-Yfke Sikkema 
Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud 

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem 

Aan de leden van de raad 

I 
I 

Datum 26 november 2014 
Ons kenmerk GOB//2014/445103 

Contactpersoon D . de Boo 
Doorkiesnummer 0235113737 

E-mail d.d.boo@haarIem.nl 
Bijlage(n) 1 

Onderwerp uitwerking bezuiniging parkeren 

Geachte raadsleden, 

In het Coalitieprogramma 2014-2018 is besloten tot meer opbrengsten en 
kostenreductie te komen voor het parkeren in Haarlem voor een bedrag van 1,5 
miljoen. Dit zal uitgewerkt worden in een aantal maatregelen. In de kademota zijn 
deze maatregelen al nader gespecificeerd. Het gaat om fiscalisering van het 
parkeren, digitalisering, het stopzetten van het beheer van gebouwde particuliere 
fietsenstallingen en het stopzetten van het beheer van buurt-bewonersgarages. 
Het komende jaar zal het college u voorstellen voorleggen voor deze verschillende 
maatregelen. 

Het eerste onderwerp wat binnenkort aan u wordt voorgelegd betreft het 
fiscaliseren. 
In de gemeente Haarlem wordt op dit moment een aantal parkeerregimes naast 
elkaar gehanteerd. In de binnenstad en in enkele winkelgebieden daarbuiten wordt 
op straat tegen betaling geparkeerd onder het fiscale regime. In een schil rond de 
binnenstad is belanghebbenden parkeren ingevoerd. In de buitenwijken zijn 
overwegend geen parkeerregimes uitgevaardigd, m.u.v. het gebied rond 
winkelcentrum Schalkwijk waar een vergunningen regime geldt. 

In het fiscale gebied wordt bij parkeerovertredingen een fiscale (belasting-) heffing 
opgelegd die in zijn geheel toevloeit aan de gemeente. In de 
belanghebbendengebieden worden zogeheten "Mulder" -feiten geschreven. Dit zijn 
bekeuringen die via Justitie (Centraal Justitieel Incasso Bureau) door het Rijk 
worden geïncasseerd. Van deze bekeuringen ontvangt de gemeente nu nog een 
vergoeding voor de uitvoering van taken. 
Op Prinsjesdag is het voomemen gepresenteerd om per 1 januari 2015 te stoppen 
met deze vergoeding. Bij de Rijksbegrotingsbehandeling, in november 2014, zal dat 
voomemen naar alle waarschijnlijkheid worden bekrachtigd. 
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Zie ook bijgevoegd bericht van de VNG. In de begroting van Haarlem gaan wij nu 
nog uit van een opbrengst aan Mulder-vergoedingen uit parkeerovertredingen van € 
250.000,- per jaar. Als het Rijk besluit om deze vergoeding niet meer uit te keren, 
heeft dat een minderopbrengst voor de handhavingswerkzaamheden tot gevolg. 

Door de invoering van één fiscaal regime zorgen we ervoor dat de parkeerboetes als 
naheffing toevloeien aan de gemeente, wat de minderopbrengst compenseert. 
Meerdere gemeenten in Nederland maken deze omslag. 
De wijziging heeft beperkte gevolgen voor parkeerrechten. Bij omzetting naar een 
fiscaal regime blijft het gebruik van een bezoekerspas mogelijk. Met de invoering 
van het fiscaal regime wordt betaald parkeren door derden (anderen dan bezoekers 
van bewoners met een bezoekerspas) mogelijk, waar dat nu alleen nog mogelijk is 
met een ontheffing. Dit zal door hoge tariefstelling op straat worden ontmoedigd, 
om de mogelijke parkeerdruk van derden die niet specifiek bij een bewoner op 
bezoek zijn en een bezoekerspas kunnen gebruiken tegen te gaan. 
Het college werkt aan een voorstel tot de invoering van fiscalisering van parkeren 
met een zorgvuldig informatietraject. Dit zal in ieder geval bestaan uit ter 
inzagelegging gedurende 6 weken, adverteren in de Stadskrant en Haarlems 
Dagblad, een brief aan wijkraden en andere belangengroepen en een toelichting in 
overleggen van wijkraden per gebied. 

Gezien de zorgvuldige voorbereiding zal het raadsvoorstel medio l e kwartaal 2015 
aan de raad worden gepresenteerd. 

Ik wil u vervolgens graag meenemen in de mogelijkheden die modernisering van 
het parkeren biedt. Deze kunnen leiden tot kostenbesparing en 
opbrengstenverhoging door een betere benutting van het beschikbare parkeeraanbod 
en een verbetering van het gebruiksgemak. 
Hiervoor stel ik u voor een brede raadsmarkt te organiseren, alvorens met 
voorstellen te komen. 

delijke groet. 
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Geachte heer Beentjes, 

U heeft de VNG het volgende gevraagd: 
Justitie heeft het voornemen de vergoeding aan gemeenten voor het uitschrijven van een 
verkeersboete te schrappen. 
Is er al een definitief besluit genomen over het niet meer vergoeden van deze zogeheten 'Mulderfeiten'? 
Zo ja, wanneer was het? Zo nee, wanneer komt het? 

Antwoord: 
Dit besluit is genomen op Prinsjesdag 2014. De Minister van Veiligheid enn Justitie heeft de begroting 
voor 2015 gepresenteerd waar de vergoeding is geschrapt. De begroting is definitief na de 
begrotingsbehandelingen. Deze vindt plaats eind november. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

L. Kerstens 
Beleidsmedewerker 

Indien u een nieuwe vraag per e-mail wilt stellen verzoeken wij u ons mailadres  
informatiecentrum@vng.nl te gebruiken. U kunt ook veel informatie en praktijkvoorbeelden vinden op  
www.vng.nl 


