
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Vrijgave krediet vervangen parkeerautomaten 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/210193) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Beheer  

  

Ter advisering 
 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

De raad besluit: 

1. een krediet te verlenen van € 1.200.000,- ten behoeve van 

vervanging van bestaande parkeerautomaten en deze kosten te 

dekken uit het Investeringsplan (IP-post 12.20). 

2. de nieuwe parkeerautomaten niet te voorzien van de mogelijkheid 

om met muntgeld te betalen en alleen (pin)pasbetaling te 

faciliteren. 

3. vooruitlopend op de besluitvorming over maatregelen in het kader 

van het programma Modernisering Parkeren, de nieuwe 

parkeerautomaten geschikt te maken voor kentekenparkeren. 

4. het resterend deel van de IP post 12.20 (€754.000), te reserveren 

voor mogelijke toekomstige voorstellen areaaluitbreiding vanuit het 

programma Modernisering Parkeren. 

5. de structurele kostenbesparing á €130.000 per jaar als gevolg van 

lagere beheerlasten te verwerken in de begroting van beleidsveld 

5.2 als invulling van de taakstelling modernisering parkeren.  

 

Afdeling: 

GOB/B 

Auteur: 

Korten, G.J. 

Email: 

gjkorten@haarlem.nl 

Telefoonnr:  

023-5115251 

 

Bestuurlijke context  

Vervangen bestaande parkeerautomaten. Bestuurlijke gevoeligheden: 

 Nieuwe automaten geschikt maken voor kentekenparkeren 

(privacy-discussie); 

 Nieuwe automaten niet meer geschikt voor muntgeld, maar alleen 

voor pasbetaling. 

 

Vrijgave krediet vanuit IP is bevoegdheid van de Raad. 
 

 

Portefeuillehouder:  

Sikkema, C.Y. 
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Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor; 

1. een krediet te verlenen van €1.200.000 ten behoeve van vervanging 

van bestaande parkeerautomaten en deze kosten te dekken uit het 

Investeringsplan (IP-post 12.20). 

2. de nieuwe parkeerautomaten niet te voorzien van de mogelijkheid 

om met muntgeld te betalen en alleen (pin)pasbetaling te 

faciliteren. 

3. vooruitlopend op de besluitvorming over maatregelen in het kader 

van het programma Modernisering Parkeren, de nieuwe 

parkeerautomaten geschikt te maken voor kentekenparkeren. 

4. het resterend deel van de IP post 12.20 (€754.000), te reserveren 

voor mogelijke toekomstige voorstellen areaaluitbreiding vanuit het 

programma Modernisering Parkeren. 

5. de structurele kostenbesparing á €130.000 per jaar als gevolg van 

lagere beheerlasten te verwerken in de begroting van beleidsveld 

5.2 als invulling van de taakstelling modernisering parkeren. 

Het college stuurt dit besluit naar de Raad, nadat de commissie Beheer 

hierover advies heeft uitgebracht. 

 
 

 

Vergadering: 

 

Vergadering BenW d.d. 

17-5-2016 

 

 


