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ONDERWERP
Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 75.000,00 voor het automatiseren van de
inning van havengelden ten behoeve van het gebruik van de Passantenhaven.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In september wordt gestart met de herinrichting van de Passantenhaven.
Binnen de kredietaanvraag van de Passantenhaven, goedgekeurd in de raad van 25 maart 2014
zijn uitsluitend de werkzaamheden opgenomen die te maken hebben met de herinrichting: het
vervangen van de bestrating, de aanleg van trappartijen en muren en vervanging van het
straatmeubilair en verlichting.
PROBLEEMSTELLING
Nu duidelijk is dat de brugwachtersfunctie per 1 januari 2015 definitief gaat vervallen, is het
noodzakelijk aanvullende maatregelen mee te nemen in de uitvoering van de herinrichting. Vooral
de ondergrondse voorzieningen zoals kabels en leidingen zijn daarbij belangrijk.
In de huidige situatie wordt naast het openen van de brug het innen van de liggelden verzorgd
door de brugwachters. Als straks het openen van de brug centraal aangestuurd wordt vanuit
Maasbracht, is de brug op locatie dus niet meer bemand. Dat betekent dat het innen van de
liggelden op een andere wijze geborgd dient te worden.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Een moderne en effectieve wijze van innen van havengelden is een ticketautomaat. Het is dan
mogelijk een dagticket te kopen (pin of creditcard) voor het gebruik van de ligplaats en de
bijbehorende voorzieningen (toilet, water enz).
Hiervoor moeten echter een aantal technische aanpassingen worden gedaan. Omdat hiervoor ook
ondergronds voorzieningen moeten worden aangelegd, is het noodzakelijk deze in de
herinrichtingswerkzaamheden mee te nemen.
COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
In de vaarperiode zal Stadstoezicht door middel van steekproeven controleren op het betaalgedrag.
Hiervoor is geen extra personele inzet nodig. Dit kan meegenomen worden in de controlerondes.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
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VOORSTEL COLLEGE
De raad voorstellen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ad € 75.000,00 voor het
automatiseren van de inning van havengelden ten behoeve van het gebruik van de
Passantenhaven.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2014;

besluit:
Beschikbaar stellen vaneen uitvoeringskrediet ad € 75.000,00 voor het automatiseren van de
inning van havengelden ten behoeve van het gebruik van de Passantenhaven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

