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Het College stelt de tarieven in de parkeergarages vast. Jaarlijks worden de
tarieven voor de parkeergarages geïndexeerd. De indexatie voor 2022 is 1,4%.
In de bijlage staat een tabel met de tarieven van 2021 en de verhoging voor 2022.
Tevens worden in dit collegebesluit de algemene voorwaarden van de
parkeergarages en de fietsenstallingen vastgesteld. De huidige voorwaarden van
de parkeergarages dateren uit 2005. De tarieven worden jaarlijks herzien. Indien
nodig kunnen op dat moment de voorwaarden van parkeergarages en/of
fietsenstallingen worden geactualiseerd.
Niet van toepassing

Relevante eerdere
besluiten



Besluit College
d.d. 16 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De tarieven voor garageparkeren per 1 januari 2022 in bijgevoegde tabel vast
te stellen.
2. De algemene voorwaarden voor parkeergarages en fietsenstallingen uit de
bijlagen vast te stellen.



Informatienota “Bewoners naar garages” (2019/240231) in de
commissievergadering van 16 mei 2019.
Door de gemeenteraad vastgestelde Algemene voorwaarden uit 2005

de secretaris,
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1. Inleiding
Het college stelt de tarieven in de parkeergarages vast. Dit doet zij jaarlijks om de tarieven te
indexeren en wanneer abonnementen aangepast of geïntroduceerd worden. Er is een
conceptverordening van de parkeerbelasting in Haarlem voor 2022 gedeeld. Daarbij is aangegeven
dat de indexatie 1,4% betreft. Bijgaand besluit is een technische uitwerking hiervan in de
tarieventabel voor het garageparkeren in Haarlem. Deze bevoegdheid is aan het college
gemandateerd. De tarieven worden per 1 januari 2022 van kracht.
De algemene voorwaarden voor fietsenstallingen ontbreken, en de algemene voorwaarden voor
parkeergarages vragen om een update aangezien de laatste versie uit 2005 dateert. Het actualiseren
van de voorwaarden, indien nodig, valt voortaan samen met het vaststellen van de garagetarieven
die reeds jaarlijks worden geïndexeerd, en waarbij kan worden ingespeeld op een eventueel
noodzakelijke aanpassing/aanvulling van de voorwaarden.
2. Besluitpunten college
- De tarieven voor garageparkeren per 1 januari 2022 in bijgevoegde tabel vast te stellen.
- De algemene voorwaarden voor parkeergarages en fietsenstallingen uit de bijlagen vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
 Het indexeren van de tarieven voor het parkeren in de parkeergarages in Haarlem.
 Het (jaarlijks) actualiseren van de algemene voorwaarden voor parkeergarages
 Het vaststellen en (jaarlijks) actualiseren van de algemene voorwaarden voor fietsenstallingen.
4. Argumenten
1. Vaststellen van de tarieven voor garageparkeren is de bevoegdheid van het college
De bevoegdheid om de tarieven voor garageparkeren vast te stellen is aan het college
gemandateerd. De tarieven voor straatparkeren doorlopen een separaat traject, omdat deze onder
de Haarlemse belastingvoorstellen vallen die door de raad worden vastgesteld.
2. De tarieven worden verhoogd conform de overgangsregeling bewoners naar de garage
Bij vaststellen van de overgangsregeling bewoners naar de garage is vastgesteld dat voor zowel 2019
als 2020 het tarief (zonder indexatie) € 20,- per maand bedraagt.
De tarieven voor bewoners naar de garages worden bepaald op basis van de overgangsregeling. Deze
bepaalt dat de tarieven in 2021 zijn gestegen met de reguliere indexeringen en verhogingen. Per
2022 gaan de tarieven van bewoners naar de garage wel extra stijgen ten opzichte van de reguliere
indexering en verhoging.
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3. De algemene voorwaarden voor parkeergarages zijn verouderd
De huidige voorwaarden voor parkeergarages dateren uit 2005
In 2017 was er al sprake van een aantal gewenste tekstuele wijzigingen om beter aan te sluiten op
onvoorziene situaties die zich in de praktijk voor doen. Zo is er behoefte aan een waarborging in de
aanpak/handhaving van het treintje rijden van 2 auto’s tegelijkertijd onder de slagboom.
4. Algemene voorwaarden openbare fietsenstallingen zijn noodzakelijk om regels en voorwaarden
voor gebruikers vast te leggen.
Deze algemene voorwaarden zijn de privaatrechtelijke voorwaarden die de gebruikers van de
stallingen accepteren als ze gebruik maken van de fietsenstalling. In de stalling en ook de garages
kunnen we namelijk niet terugvallen op publiekrechtelijke regelingen zoals APV, parkeerverordening,
AWB enz. De algemene voorwaarden regelen dus eigenlijk alles. Bijvoorbeeld manier waarop
abonnementen worden aangevraagd en opgezegd, manier waarop Spaarnelanden omgaat met
gegevens (let op privacy), manier waarop kaartjes worden aangeboden, hoe om te gaan met verlies.
Zaak is dus deze regelingen up tot date te houden.
5. Risico’s en kanttekeningen
Niet van toepassing
6. Uitvoering
- Medio november worden de abonnementhouders door Spaarnelanden geïnformeerd over de
nieuwe tarieven in 2022.
- Rond de jaarwisseling worden de informatieborden in de parkeergarages aangepast met de nieuwe
tarieven.
- Per 1 januari 2022 gaan de nieuwe tarieven in de parkeergarage in.
- De vastgestelde gewijzigde voorwaarden voor de openbare parkeergarages en fietsenstallingen
worden gepubliceerd op www.overheid.nl
7. Bijlagen
- De tarieventabel voor garageparkeren per 1 januari 2022,
- De algemene voorwaarden voor parkeergarages en
- De algemene voorwaarden voor fietsenstallingen
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