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ANTWOORD
De volgende investeringen zijn in de periode 2005-2017 gedaan.
Deze investeringen zijn en worden allemaal gefinancierd uit de
parkeerexploitatie, afgezien van de aanleg Sturkoterrein (2008, een deel) en de
aanschaf van een parkeervergunningensysteem (2010, bijdrage Services € 20.000)
Uitbreiding betaald parkeren/invoering betaald parkeren op Varkensweide,
Veemarkt en Erdbrinkplein (medio 2006, ca. € 200.000)
- Aanschaf en plaatsing 21 automaten
Renovatie fietsenstallingen Nieuwstad (2008, € 50.000)
Aanleg Sturkoterrein ter vervanging Veemarkt (2008, € 275.000)
- voor de helft (totaal € 550.000) gefinancierd uit budgetten projectbureau,
krediet derhalve € 275.000
Aanleg Bruisend stadsplein (2008, € 2.000.000)
Bouw Amphion (2007/8, ca. € 16.500.000)
- Grondwaarde (2008, 1.500.000)
- Gebouw incl voorb krediet (2008, 15.000.000)
Parkeerrouteinformatiesysteem PRIS, (2009 ca. € 500.000)
- Krediet 2009, ingebruikname 2012
Kleinere kredieten tbv parkeren (2009, € 53.000)
- Vol/vrij systeem parkeergarages (2009, € 14.000)
- Klappalen vergunninghouders (2009, € 6.000)
- Vervanging videoapparatuur parkeergarage (2009, € 15.000)
- Fietsenstalling renovatie 09/70
- Auto Technische Dienst parkeren (2009, ca. € 18.000)
Parkeersysteem Catharinagarage (2010,ca. € 300.000)
Reconstructie kruispunt Europaweg/Varkensweide (2010, ca. € 960.000)
Aanschaf parkeervergunningenbeheersysteem K2P, (2010, ca. € 70.000)
Vervanging handterminals Handhaving (2010, € 70.000)
Investeren in parkeren (juni 2012, € 600.000 centrumondernemers)
- Krediet acties centrumondernemers 3x € 200.000
(o.a. Floriadetuin, WIFI-binnenstad, kortingsacties)

- gemeentelijk aandeel van korting acties (in de vorm van minder inkomsten)
Achteraf betaald parkeren terreinen/belparkeren (2013, € 115.000)
- O.a. parkeerapparatuur (betaalterminals/slagbomen) Varkensweide
Vervanging 63 straatparkeerautomaten (2013/14, € 732.000)
- Online beheer parkeerautomaten (2004, € 16.000)
- Vervangen park. Automaten en meters (2005, € 17.000)
- Vervangingsinvesteringen parkeerautomaten 2008 (€ 120.000)
- Vervangingsinvestering parkeerautomaten 2009 (€ 120.000)
- Vervangingsinvestering parkeerautomaten 2010 (€ 189.000)
- Vervangingsinvestering parkeerautomaten 2011 (€ 20.000)
- Vervangingsinvestering parkeerautomaten 2012 (€ 70.000)
- Parkeermonitoring (2009 € 180.000)
Deze kredieten zijn collectief aangewend voor vervanging van de
straatparkeerautomaten en invoering monitoringsysteem in 2013/14
Diverse bijdragen, parkeren en overig (m.i.v. 2012, € 730.000)
- Bijdrage herinrichting P-terrein Raadhuisstraat (€ 90.000)
- Bijdrage openbare ruimte De Veentjes (€ 200.000)
- Reconstructie/aanpassing infrastructuur Varkensweide (2013, 96.000)
- Uitbreidingen betaald parkeren Spoorzone, Wijnbergseweg, Brouwerskamp,
Meestersstraat, 7 nieuwe automaten (2013, € 80.000)
- Uitvoering overige maatregelen nota ‘Parkeerbeleid 2012’ en nota ‘Investeren
in parkeren’
(2012-2015 € 187.000)
- Aanleg parkeerplaatsen Burg. Van Nispenstraat (2014, € 6.000)
- Infrastructurele aanpassing(en) van Nispenstraat en Grutstraat rechtsaf (2014, €
71.000)
Kredietomvang van 2 mln. In verband met investeringsstop teruggebracht naar
de bestede
€ 730.000.
Uniformen handhavers, landelijk BOA-uniform (2014, € 30.000)
- Kredietgrootte nadien ingeperkt, was € 50.000)
Vervanging handterminals en –software ikv digitaal handhaven (2015, 150.000)
- Nieuwe handterminals (smartphones)
- Handhaafsoftware CityControl 6
- Modules ten behoeve van Bel-parkeren
Krediet digitalisering parkeervergunningen/-beheersysteem (2015, € 75.000)
- Momenteel werken wij aan invoering van Citypermit, operationeel in 2017
(digitalisering dienstverlening, eis Minister)
Vervanging kaartlezers vooraf betaald locaties (2016, € 50.000)
- Vervanging kaartlezers obv wettelijke regelgeving
- Upgrade parkeermanagementsysteem Entervo 2.0

