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Gemeente 
Hellendoorn 

Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja *Į 9 AUG. 

^ Onderwerp: Afschaffen Chipknip als betaal middel voor betaald parkeren. 

Advies: 
1. De Chipknip verwijderen en niet vervangen voor een alternatieve betaalwijze; 
2. De kosten hiervoor, groot C 6.750, - , ten laste brengen van de exploitatie betaald 

parkeren; 

3. Uw besluit ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie Grondgebied. 
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^ firo^dgeteect faXSûlrer Cnfofmere*. 
De Chipknip vervalt op 1 januari 2015 als betaalmiddel. De Chipknip kan gebruikt worden om een 
parkeerkaartje te kopen. Onderzocht is of de Chipknip vervangen kan/moet worden door een 
alternatief of niet. Voorgesteld wordt de Chipknip niet te vervangen. De kosten voor het 
verwijderen van de Chipknipterminal bedragen C 6.750, - en kunnen ten laste gebracht worden 
van de exploitatie betaald parkeren. 

Aanleiding: 
Na 1 januari 2015 kan de Chipknip niet meer gebruikt worden. Door de komst van één Europese 
betaalmarkt (SEPA), zijn aanpassingen in de betaalinfrastructuur van Chipknip noodzakelijk. 
Het aantal transacties liep de laatste jaren sterk terug als gevolg van het succes van alternatieve 
betaalmethoden. Daarom is besloten om van deze ketenbrede investering af te zien en Chipknip 
als betaalmethode te beëindigen. Daarmee komt na 17 jaar een einde aan het bestaan van dit 
Nederlandse elektronische betaalmiddel. 

Relevante eerdere besluiten: 
Geen 

Doelstelling: 
Een oplossing bieden voor het vervallen van de Chipknip als betaalmiddel om een parkeerkaartje 
te kunnen kopen. 

Oplossing: 

Huidige situatie 
Op dit moment kan er met de volgende middelen betaald worden: 

» Chipknip, alle automaten 
» Muntgeld, alle automaten 
» Pinnen, vier automaten die op de Markt, Hendrik Wormserplein en Nijveldserf staan 
» Belparkeren, alle automaten 



Door het vervallen van de Chipknip als betaalmiddel is onderzocht of deze vervangen moet/kan 
worden door een alternatief en wat hiervan de kosten zijn. Dit heeft geresulteerd in drie opties: 

1. Afschaffen Chipknip en niet vervangen door een alternatief; 
2. Afschaffen Chipknip en vervangen door "Dip en G o " ; 
3. Afschaffen Chipknip en vervangen door een pinpadterminal. 

De drie opties zijn hierna verder uitgewerkt. 

Optie 1: Afschaffen Chipknip en niet vervangen door een alternatief 
Wanneer er niet langer met de Chipknip betaald kan worden dient de chipknipterminal uit de 
automaat verwijderd te worden. De opening in de deur van de automaat wordt met een metalen 
plaatje afgedicht. Er resteren dan, afhankelijk van de automaat, twee of drie betaalmethoden. 

De kosten hiervoor bedragen C 250, - per automaat, C 6.750 in totaal. 

Optie 2: Afschaffen Chipknip en vervangen door "Dip en G o " 
Parkeerautomaten - op straat of in parkeergarages - kunnen geschikt gemaakt worden voor "Dip 
en G o " . "Dip en G o " is veilig en gemakkelijk betalen met de bankpas, zonder de pincode in te 
t ikken. Dat kan onder meer al in Den Haag, Leiden, Tilburg en Zwolle. Deze vorm van betalen 
wordt in de volksmond ook wel 'dip 8t go' genoemd. 

Doordat de pincode niet ingetikt hoeft te worden, kan die ook niet door zakenrollers of skimmers 
worden afgekeken. Bovendien verloopt de betaling veel sneller waardoor bij grote drukte minder 
lange wachtrijen ontstaan. In het buitenland kan al langer op deze manier veilig elektronisch 
betaald worden. 

Met "Dip 8t G o " kan maximaal 50 euro betaald worden om te parkeren. Alle bankpassen zijn 
bruikbaar. 

De kosten voor de introductie van "Dip en G o " bedragen ca. C 1.000,- per automaat, C 27.000 , -

in totaal. Er worden als gevolg van de introductie van "Dip en G o " geen extra inkomsten 
verwacht. 

Optie 3: Afschaffen Chipknip en vervangen door "pinnen" 
in vier parkeerautomaten kan ook met de pinpas betaald worden. Deze automaten staan op de 
Markt, Hendrik Wormser en het Nijveldserf. De overige automaten kunnen hier ook geschikt voor 
gemaakt worden door het piaatsen van een pinpadterminal (Pin, Creditcard en Dip Ik Go). De deur 
van de automaat moet volledig vervangen worden. 

De kosten voor de ombouw bedragen C 3.000,- per automaat, C 69.000, - in totaal. Er worden 
als gevolg van de introductie van "pinnen" geen extra inkomsten verwacht. 

Voorstel 
'î. De Chipknipterminal verwijderen en niet vervangen voor een alternatieve betaalwijze; 
2. De kosten hiervoor, groot C 6.750,- , ten laste brengen van de exploitatie betaald 

parkeren. 

Effecten: 
N.v.t. 

Planning: 

Uitvoering voor 1 januari 2015 . 

Finsnciefë cũnsõcjüëntiôs: 
De kosten voor het verwijderen van de Chipknip en het dichten van de deuren bedragen 
C 6.750,- en kunnen ten laste van de exploitatie betaald parkeren gebracht worden. 



Personele consequenties: 
Geen. 
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Juridische consequenties: 
Geen. 

Informatisering I Automatisering: 
Geen. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Geen. 

Communicatie: 
In december 2014 hierover uitvoerig communiceren in de lokale media. 

Overige consequenties: 
Geen. 



Gemeente 
Heilendoorn 


