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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. voor de aanschaf van de betaalterminals voor het jaar 2018 een uitvoeringskrediet beschikbaar te 
stellen van € 520.000,--; 

II. de jaarlijkse kapitaallasten van € 75.400,- te dekken uit de reguliere exploitatie van het 
Parkeerbedrijf (opbrengsten straatparkeren); 

III. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
IV. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels 

herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 

V. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Samenvatting 

Om contactloos betalen aan de parkeerautomaten mogelijk te maken heeft het college onlangs besloten 
tot het vervangen van de betaalterminals in de automaten. Wij vragen uw raad om hiervoor een 
uitvoeringskrediet van € 520.000,- beschikbaar te stellen. 

B8iW-besluit d.d.: 24 april 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

De merkeigenaren van betaalpassen en creditcards, die wereldwijd worden gebruikt, Mastercard/Maestro 
en Visa/V-Pay, hebben hun acceptanten voorgeschreven dat uiterlijk 1 januari 2020 alle betaalterminals 
geschikt dienen te zijn voor contactloos betalen. Dat geldt ook voor de betaalterminals die aanwezig zijn in 
onze parkeerautomaten. Doen we dit niet, dan kunnen vanaf voornoemde datum geen transacties op de 
parkeerautomaten worden gedaan en zijn de automaten niet langer te gebruiken.Tegelijkertijd zien wij in de 
mogelijkheid tot het contactloos betalen aan de parkeerautomaat een mooie aanvulling op onze 
dienstverlening, die wij onze klanten graag willen aanbieden. 

Kader 

De parkeerautomaten in de stad zijn in 2014 geplaatst, en hebben een levensduur van tien jaar. Tijdens de 
aanbesteding was het contactloos betalen in opkomst. De functionaliteit werd destijds echter nog niet door 
de parkeerexploitanten standaard aangeboden, en was bovendien nog niet uitontwikkeld. Daarom hebben 
we er tijdens de aanbesteding voor gekozen de parkeerautomaat vooralsnog niet uit te rusten met een 
functionaliteit voor contactloos betalen en te wachten tot het daarvoor meest geschikte moment. We 
hebben in de meerjarenbegroting van het parkeerbedrijf rekening gehouden met deze ontwikkeling, en 
hebben hier geld voor gereserveerd. NB De parkeerautomaten die vorig en dit jaar zijn aangeschaft in het 
kader van het invoeren van betaald parkeren in de nieuwe parkeerzones, zijn al uitgerust met de 
functionaliteit voor contactloos betalen. 

Argumenten en afwegingen 

Het aanbieden van contactloos betalen is niet uitsluitend een opgelegde verplichting. Het is tevens een 
goede aanvulling op onze dienstverlening en een ontwikkeling waar we in de begroting al rekening mee 
hebben gehouden. Om contactloos betalen te kunnen aanbieden volstaat het in principe om een 
contactloze kaartlezer toe te voegen aan de bestaande configuratie. Deze oplossing is echter suboptimaal. 
Er zijn in de praktijk communicatieproblemen tussen betaalterminal en kaartlezer bekend, waarna in een 
aantal gevallen de terminals door de fabrikant moeten worden gereviseerd. Dit leidt tot uitval en extra 
kosten. Dit wordt door de leverancier van de parkeerautomaten onderkend. Zij zijn inmiddels overgestapt 
naar een ander type betaalterminal. Het oude type betaalterminal wordt door hen uitgefaseerd. De 
leverancier is daarom bereid om tegen gunstige condities de complete betaalterminals (inclusief 
kaartlezers) te vervangen door de nieuwe terminals. Het verschil tussen beide opties blijft daardoor beperkt 
tot ca. € 20.000,-. Dit bedrag zullen we in de resterende afschrijvingstermijn van de parkeerautomaten 
ruimschoots goedmaken. De nieuwe automaten kunnen op locatie door onze eigen medewerkers op locatie 
worden gereviseerd, wat aanzienlijk scheelt in de onderhoudskosten. Het college heeft daarom besloten de 
gehele betaalterminal te vervangen. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

N.v.t. 

Financiële consequenties 

We hebben in de meerjarenbegroting van het parkeerbedrijf rekening gehouden met de kapitaallasten voor 
deze ontwikkeling vanaf 1 januari 2018, op basis van een investering van € 600.000,-. De investeringslasten 
worden gedekt uit de exploitatie van het parkeerbedrijf. De kosten van aanschaf van de nieuwe 
parkeerautomaten bedragen € 520.000,--. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf . Datum 
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Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

De aanschaf en plaatsing van de nieuwe betaalterminals, waarmee contactloos betalen kan worden 
gefaciliteerd. 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


