Raadsvoorstel

Agendapunt commissie:
steller

telefoonnummer

A. de Haart
agendapunt

email

040-2083495

arh@valkenswaard.nl

kenmerk

datum raadsvergadering

12raad00403
onderwerp

Handhaven SMS parkeren.
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

Bij de vaststelling van de begroting 2012 door de raad is ingestemd met het laten vervallen van het SMS
(GSM) parkeren, waardoor een structurele bezuiniging van € 3.600,= per jaar behaald kan worden.
Naar aanleiding van dit besluit is onderhandeld met beide providers van het SMS parkeren die daarop
aanzienlijk verbeterde aanbiedingen hebben gedaan. Met deze aanbiedingen wordt de
bezuinigingsdoelstelling in de begroting 2012 behaald zonder dat het SMS parkeren komt te vervallen.
Het voorstel is om het SMS parkeren te handhaven.
B.

Voorgesteld besluit

1. Het SMS parkeren handhaven en een structurele bezuiniging van € 3.600,= per jaar behalen.
C.

Inleiding

In de begroting 2012 is besloten om de contracten voor het SMS parkeren te laten vervallen om een
jaarlijkse bezuiniging van € 3.600,= te bereiken.
Voor het SMS parkeren zijn in 2008 met 2 providers contracten gesloten. De kosten van deze contracten
bedragen 8,5% van de omzet en bij één provider daarenboven € 250,= per maand aan hostingkosten.
In onderstaande tabel is een overzicht van de omzet en kosten in de periode 2009 t/m 2011 gegeven.

Inkomsten GSM parkeren
Kosten

2009
8.117
3.710

2010
11.641
3.989

2011
15.032
4.278

Naar aanleiding van het raadsbesluit zijn beide providers benaderd over het opzeggen van de contracten.
De providers hebben schriftelijk aangegeven hun diensten te willen blijven aanbieden en tegemoet te
komen aan het besluit van de raad door minder kosten te berekenen.
De providers geven aan dat recentelijk diverse steden juist zijn over gegaan tot het invoeren van SMS
parkeren. Met behulp van een app is het SMS parkeren nog gebruiksvriendelijker geworden.
De providers hebben aangeboden de vergoedingen te verlagen naar 2,5% resp. 4% van de omzet van het
SMS parkeren op basis van een contractduur van 3 jaar.
Uitgaande van een omzet van € 15.000,= per jaar bedragen de kosten maximaal € 600,=.
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Hierdoor wordt de jaarlijkse bezuiniging van € 3.600,= gehaald.
D.

Wat willen we bereiken?

Op de voorgestelde manier bereiken we het volgende:
• Een structurele bezuiniging van € 3.600,= per jaar.
• Het SMS parkeren blijft mogelijk in Valkenswaard op een gebruikersvriendelijke manier.
• Blijven meedoen aan de groeiende digitale snelweg op het gebied van betaald parkeren.
E.

Wat gaan we er voor doen?

De contracten met de beide providers worden na het besluit van de raad aangepast.
F.

Financiën

Met het ingaan op de verbeterde contractvoorwaarden van beide providers kan voldaan worden aan de
doelstelling van de begroting 2012 namelijk te behalen van een structurele bezuiniging van € 3.600,= per
jaar.
G. Vervolgstappen

Na vaststelling door de raad de contracten met de beide providers voor een periode van minimaal 3 jaar
herzien.
H. Communicatie

Over het besluit hoeft niet gecommuniceerd worden want voor de gebruikers van SMS parkeren
veranderd er in principe niets.
I.

Bijlage(n)

n.v.t.
J.

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ……. , nummer ….;
Gelet op artikel …. Gemeentewet (of welke andere wettelijke grondslag dan ook);
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 13 september 2012;
BESLUIT
1. Het SMS parkeren handhaven en een structurele structurele bezuiniging van € 3.600,= per jaar behalen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 september 2012

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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