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Verkeer en vervoer
WENSEN EN BEDENKINGEN

inzake deelname aan Coöperatie ParkeerService

Op grond van artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet zijn wij voornemens tot
deelneming in de Coöperatie ParkeerService U.A., statutair gezeteld te Amersfoort
overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit van ons college. Uw raad wordt hierbij in de
gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Voorgesteld besluit
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen tot
deelneming in de Coöperatie ParkeerService U.A..

Samenvatting
De druk op onze parkeerorganisatie is de laatste jaren sterk toegenomen. De
parkeervoorzieningen zijn sterk gegroeid. Er zijn nieuwe garages toegevoegd en het
gebied met betaald (straat)parkeren is groter geworden. Tegelijk zien we in de
markt nieuwe technologieën (digitalisering) komen, die ervoor zorgen dat we kritisch
moeten kijken naar onze eigen werkwijze en inzet van producten en menskracht.
Deze ontwikkelingen hebben ons college gebracht tot een herbezinning op de
organisatie van de parkeerketen. Op 31 maart 2015 hebben we besloten de kracht
van de parkeerorganisatie te versterken en de bestaande kwetsbaarheid te
verkleinen. We hebben besloten de krachten intern te bundelen door voor maximaal
2 jaar een tijdelijke parkeerorganisatie in te richten waarin de parkeertaken van
Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Toezicht zijn samengevoegd. Tegelijk hebben we
opdracht gegeven om voor de aanpak van nieuwe opgaven pro -actief de
samenwerking te vinden met andere gemeenten met vergelijkbare parkeeropgaven.
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, mobiel parkeren en
kentekenparkeren nopen ons tot meer samenwerking en onze eigen dienstverlening
kritisch tegen het licht te houden. Een integrale aanpak is gewenst.
In deze afweging zijn we tot de conclusie gekomen dat we ons kunnen versterken als
we gaan aansluiten bij de Coöperatie ParkeerService (CPS). Deze Coöperatie is een
samenwerkingsverband van 14 vergelijkbare gemeenten die met elkaar de
uitvoering van het parkeerbeleid oppakken. Gemeenten houden regie op het beleid.
Bij het uitvoering kan samenwerking worden gevonden. Deelnemende gemeenten
kunnen zelfs aangeven op welke producten zij de samenwerking willen vinden. Onze
conclusie is dat we als gemeente het meest te winnen hebben bij samenwerking met
CPS waar het gaat om aanpak van de digitaliseringsopgave. Een eerste stap hierbij is
de digitalisering van de parkeervergunningen. Daarna is het mogelijk om geleidelijk
aan meerdere parkeertaken in te besteden bij deze coöperatie. Afhankelijk van onze
ervaringen in de praktijk maken we in elke fase opnieuw een afweging.
CPS kan ons helpen het totale proces van verstrekking van parkeerrechten en de
handhaving daarvan te digitaliseren en dit proces volgens de modernste technieken
en zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De digitalisering is een operatie waarmee in de
eerste plaats onze dienstverlening naar een hoger niveau wordt gebracht en
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waarmee op termijn ook voldaan kan worden aan onze bezuinigingsdoelstelling ten
aanzien van de parkeerorganisatie zoals opgenomen in de Agenda voor de stad.
Met betrekking tot ons voornemen tot deelneming aan de Coöperatie ParkeerService
wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Inleiding
De wijze waarop gemeenten parkeerdiensten aanbieden en parkeerzaken afhandelen
gaat door de digitaliseringsgolf ingrijpend veranderen. Mobiel parkeren, digitale
vergunningen, digitaal loket, cashless betalen, kentekenparkeren en digitaal
handhaven vormen de toekomst.
De Dordtse parkeerorganisatie zal hierdoor veranderen en is in mei dit jaar reeds op
onderdelen aangepast. Parkeren in Dordrecht is de laatste tien jaren flink gegroeid.
Met veel energie zijn er sinds 2004, het jaar waarin de huidige parkeerorganisatie
gestalte heeft gekregen, veel resultaten bereikt. De laatste jaren zien we dat de
huidige parkeerorganisatie steeds meer onder druk komt te staan en niet meer in
staat is optimaal in te spelen op de noodzakelijke veranderingen die van buiten op
ons af komen. De organisatie is hierdoor kwetsbaar geworden.
De aanpassing die in mei is doorgevoerd (samenvoeging taken Stadsontwikkeling,
Stadsbeheer en Toezicht in een tijdelijke parkeerorganisatie) zorgt ervoor dat de
lopende parkeertaken (beleid en handhaving, dienstverlening, beheer en exploitatie)
beter kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is binnen de organisatie capaciteit
vrijgemaakt (vorming opgaveteam) om te gaan werken aan de technologische en
organisatorische vernieuwing die moet worden doorgevoerd.
Basis voor het ontwikkeltraject is het onderzoek dat wij hebben ingesteld naar het
functioneren van de parkeerorganisatie. Dat was aanleiding om te concluderen dat
we een organisatiemodel moeten ontwikkelen dat robuust is om op de
onvermijdelijke veranderingen van buiten in te spelen en tegelijk beantwoordt aan
de algemene wens van de gemeentelijke organisatie het werk slimmer te
organiseren en zoveel mogelijk samen te werken en te verbinden, zowel met alle
partners in huis als met partners daarbuiten.
Daarop is een verkenning uitgevoerd naar samenwerking met en toetreding tot de
Coöperatie Parkeerservice U.A. De uitkomsten van deze verkenning hebben ertoe
geleid dat ons college nu voornemens is toe te treden tot deze coöperatie en
onderliggend voorstel te doen aan de raad.
Deze ontwikkeling is ook onderdeel van de Agenda voor de stad. Op termijn zal de
organisatie immers met name door de investeringen in digitalisering en ook door
schaalvoordelen die ontstaan binnen de coöperatie, goedkoper worden.
Doelstellingen
1. We willen in prijs concurrerende parkeerfaciliteiten die voldoen aan de wensen
van de moderne burger en willen met ons parkeerbeleid en dienstverlening
bijdragen aan goede bereikbaarheid, aan een aantrekkelijke binnenstad en aan
leefbaarheid.
2. We willen eind 2017 de parkeerproducten, dienstverlening en parkeerprocessen

voor 90% gedigitaliseerd hebben. De verstrekking van parkeerrechten geschiedt
geheel digitaal, kentekenparkeren is ingevoerd, de parkeerautomaten zijn
uitgedund, mobiel parkeren is gegroeid tot boven 60% van het kort parkeren op
straat en we hebben een begin gemaakt met digitale handhaving. Op langere
termijn werken we ook aan vernieuwing van het parkeerverwijssysteem en wordt
parkeerreservering mogelijk gemaakt.
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3. We willen in 2018 een parkeerorganisatie hebben staan die in staat is om

vernieuwingen door te voeren en die is geëquipeerd om volgens de nieuwe
werkwijzen en technieken de parkeertaken te vervullen en die effectief bijdraagt
aan beleids- en gebiedsopgaven waarin parkeervraagstukken een rol spelen.

Argumenten
1. Samenwerken loont
We moeten en willen inspelen op de externe ontwikkelingen die op ons af komen.
Er doen zich de komende jaren veel kansen voor om processen en
dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren (digitalisering, nieuwe
technologie, big data, open data). Deze kansen kunnen veel beter worden benut
door gebruik te maken van en/of samenwerking te vinden met een of meer
organisaties die voorop lopen in vernieuwing en professionalisering (Dordrecht
als Smart City). De burger verwacht dat we de nieuwe technieken toepassen om
het gebruiksgemak te vergroten. Bij gebiedsontwikkelingen speelt parkeren
telkens een grote rol en is sprake van complexe belangenafwegingen. Ook doen
zich allerlei kansen voor om de parkeerprocessen en parkeerdienstverlening
efficiënter en beter voor de klant te maken. We hebben vastgesteld dat we bij
voorkeur samenwerking moeten zoeken met een externe partij die ons kan
helpen sneller en beter op ontwikkelingen in te spelen.
2.

Voorkeur voor intergemeentelijke samenwerking
We willen samenwerken met externen op parkeergebied aangezien het een te
grote opgave is voor een gemeente om alle ontwikkelingen op dit terrein
zelfstandig bij te benen. We zien met name schaalvoordelen (gezamenlijk
inkopen) en het delen van ervaringen en professionaliteit. Tegelijk behouden we
de voordelen, we gaan zelfstandig over tariefswijzigingen en uitbreiding van
capaciteit: deze afweging spreekt voor een samenwerking met een coöperatie
van gemeenten, boven inkopen in de markt.
CPS is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA). Dat betekent dat
gemeenten geen risico lopen bij eventueel faillissement van CPS. CPS neemt zelf
ook geen exploitatie van gemeentelijke parkeervoorzieningen over. Deze risico's
blijven bij de afzonderlijke gemeenten.

3.

Verdere professionalisering is noodzakelijk
We moeten sterk inzetten op professionalisering van beheertaken. Nu er steeds
meer ontwikkelingen op de parkeerorganisatie af komen zal de spanning tussen
de capaciteiten van de medewerkers en wat er van hen wordt gevraagd verder
toenemen. De betrokkenheid, motivatie en veranderingsbereidheid van
medewerkers is groot en biedt mogelijkheden voor een doorontwikkeling. Het
spanningsveld tussen eisen en mogelijkheden is de afgelopen jaren te groot
geworden waardoor de parkeerketen kwetsbaar is geworden.

4.

ParkeerService bundelt krachten gemeenten
De succesfactoren van aansluiting bij CPS zien wij vooral op de criteria
klantgerichtheid, rendement en slagkracht. Een belangrijke factor van betekenis
hierbij is het innovatieve vermogen van de Coöperatie, mede gebaseerd op de
gebundelde kennis van de aangesloten gemeenten. Een goed voorbeeld hiervan
is de centrale rol die CPS heeft gespeeld bij de vorming van Servicehuis
Parkeervoorzieningen (SHPV), een coöperatie tussen RDW en gemeenten op het
gebied van mobiel parkeren (belparkeren) waar 56 gemeenten gebruik van
maken, ook Dordrecht.
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Ook verwachten wij een grotere professionaliteit bij de uitvoering van taken en
naast de kostenvoordelen die daaruit voortvloeien, kunnen ook kosten worden
bespaard door collectieve inkoop van apparatuur, systemen en diensten (CPS
besteedt zelf ook weer diverse werkzaamheden aan bij gespecialiseerde
bedrijven). Gemeenten hebben momenteel te maken met een te beperkt aantal
leveranciers van parkeerapparatuur en parkeersystemen, waardoor gemeenten
op individuele basis een slechte onderhandelingspositie hebben. Nu al is
gebleken dat CPS, dat 15 gemeenten vertegenwoordigt, hogere eisen kan
stellen.
5.

Samenwerking met Parkeerservice biedt Dordrecht diverse kansen
Een vergelijking tussen producten en diensten die CPS biedt met de
mogelijkheden van Dordrecht laat zien dat er in Dordrecht nog veel verbeterd
kan worden op parkeergebied. Veel zaken kan de Dordtse parkeerorganisatie
weliswaar ook zelf oppakken, er zit echter weinig rek in de organisatie en dan zal
het geruime tijd vergen om verbeteringen door te voeren. Zoveel tijd kunnen we
daar niet voor nemen gezien de snelheid van de ontwikkelingen waar we op
moeten inspelen.
De samenwerking met CPS biedt op korte termijn enkele interessante
mogelijkheden om de dienstverlening en de parkeerexploitatie in Dordrecht te
verbeteren: digitalisering van de parkeervergunningen en andere
parkeerrechteni, het beter benutten van data en informatie die de gemeente
krijgt o.a. uit klachtenprocedures, effectievere en efficiëntere inzet van de
parkeerhandhaving, kostenbesparing op de meldkamerfunctie en meer
samenwerking met ondernemers in de stad.
Overigens zal Dordrecht, indien in het traject naar digitalisering gekozen wordt
voor het vergunningensysteem van CPS en het laten afhandelen van
vergunningen door CPS (besluitvorming hierover volgt dit najaar of begin
volgend jaar), het uitgangspunt hanteren van zoveel mogelijk één Dordts loket.
Dat betekent onder andere dat de parkeerproducten gepresenteerd worden als
een Dordts/gemeentelijk product (op de website van Dordrecht) en dat
baliemedewerkers in Dordrecht waar nodig ook inzage hebben in de afhandeling.

Kanttekeningen
1.

Spanningsveld uniformiteit versus maatwerk

ParkeerService kan alleen effectief en efficiënt opereren indien de diensten voor de
verschillende gemeenten in zekere mate kunnen worden geüniformeerd. Indien alle
deelnemende gemeenten maximaal maatwerk eisen is de winst van de collectiviteit
ver te zoeken. Dit betekent dat ook Dordrecht voor de vraag komt te staan welke
aanvullende beleidsregels en toegestane uitzonderingen nog gehandhaafd moeten
worden en welke opgeofferd moeten worden aan het algemeen belang.
Het spanningsveld zal in de praktijk niet groot zijn. Jarenlang is in Dordrecht al
terughoudend omgegaan met maatwerkoplossingen.
2. Kwaliteitswaarborg externe organisatie
We hebben zorgvuldig getoetst of deelnemende gemeenten positief zijn over

ParkeerService. Het beeld van deze ervaringen is voor ons bovenal positief. Ook in
de contacten tot nu toe komt de organisatie deskundig over. Niettemin moeten deze
ervaringen voor Dordrecht in de praktijk nog blijken. We zullen daar in de praktijk
scherp op blijven toezien Intussen leert de organisatie ook iedere dag. Zo hebben
1 Zie ook raadsinformatiebrief 19 mei 2015, nr. 1499236 over digitalisering

parkeervergunningen.
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ervaringen met digitalisering in Alkmaar en Alphen aan den Rijn CPS geleerd dat er
geen twee ingrijpende veranderingstrajecten (digitalisering én reorganisatie) tegelijk
opgepakt moeten worden. De kwaliteit van het meest kwetsbare proces is dan op
een bepaald moment niet geborgd. Wat CPS ook heeft geleerd is dat tussen opdracht
gevende gemeente en CPS als uitvoerder vooraf de onderlinge verwachtingen
volkomen duidelijk moeten zijn en wel op alle niveaus: werkvloer, management én
bestuur.
3.

Mogelijke personele gevolgen

De toetreding tot de coöperatie zal in meer of mindere mate tot gevolg hebben dat
functies binnen de gemeente verdwijnen door digitalisering en mogelijk ook taken
worden overgedragen die nu door eigen personeel worden vervuld. Dit kan leiden tot
onzekerheden bij betrokken personeelsleden over hun toekomst bij de gemeente
Dordrecht. De Ondernemersraad is sinds dit voorjaar om deze reden nauw betrokken
bij dit proces.
Het onderliggende voorstel heeft op zichzelf geen personele gevolgen. Op dit
moment is nog niet vast te stellen in hoeverre de aansluiting bij CPS in de toekomst
personele gevolgen zal hebben. Per dienst en taak zal nog de afweging gemaakt
moeten worden of en hoe taken aan CPS worden overgedragen. In principe bestaat
de mogelijkheid dat CPS gemeentepersoneel overneemt indien het werk
overgedragen wordt aan CPS. Belangrijk is ook te constateren dat de technologische
ontwikkelingen invloed zullen krijgen op de hoeveelheid werk voor medewerkers,
ongeacht of we die als Dordtse organisatie doorvoeren of via CPS.
Een digitaal loket vraagt minder medewerkers aan de balie, een centrale meldkamer
vraagt minder menskracht dan elke gemeente een eigen meldkamer, toekomstige
scanauto's of scanscooters betekenen minder controleurs op straat, verdunning en
later verdwijning van parkeerautomaten betekent minder personeel voor technisch
onderhoud en door cashless parkeren verdwijnt de geldgaring (nu al uitbesteed,
maar hier heeft ook eigen personeel behoorlijk wat werk aan).
Deze bewegingen zullen een veel grotere personele impact hebben dan de toetreding
tot CPS.

Onze conclusie is dat er voldoende argumenten zijn om te gaan toetreden tot CPS en
dat de kanttekeningen niet van die aard zijn om daarvan af te zien of te twijfelen
aan de kansen en voordelen die de toetreding ons zal bieden.
Kosten en dekking
Het toetredingstraject wordt samen met het digitaliseringstraject begeleid door een
opgaveteam, voor een deel ingevuld met medewerkers uit de parkeerketen en voor
een deel vanuit het SBC. De extra kosten worden gedekt binnen de
parkeerexploitatie en zijn meegenomen bij de kosten en baten afweging bij het
bezuinigingsvoorstel parkeerorganisatie als onderdeel van de Agenda voor de stad

en verwerkt in de Kadernota 2016.
We rekenen er op dat vanaf 2018 de parkeerexploitatie voordeliger wordt door de
samenwerking met CPS in combinatie met de digitalisering.

Communicatie en inclusief beleid
De toetreding tot CPS dient in eerste instantie vooral goed gecommuniceerd te
worden naar het eigen personeel. Ook wordt het personeel betrokken bij het
vormgeven van de ontwikkelingen. Mogelijke bovenformativiteit van medewerkers
kan voorkomen worden door tijdige communicatie over toekomstige ontwikkelingen
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in de parkeertaken, gevolgen voor personeel en over tijdige acties in het kader van
mobiliteit.
Naar de burgers zal een intensief communicatietraject starten vanaf het moment dat
de eerste effecten van de digitalisering zich aandienen voor de burgers.
Communicatie zal een zeer belangrijke succesfactor zijn binnen dit traject. Over de
toetreding tot CPS zal een persbericht worden opgesteld waarin wordt aangekondigd
dat de Dordtse burgers in de toekomst te maken gaan krijgen met dienstverleners
van Parkeerservice en met een nieuw digitaal loket voor parkeerrechten. Ook maken
we bekend dat ook Dordrecht zich voorbereidt op een toekomst met een hoofdrol
voor mobiel parkeren en kenteken parkeren en veel minder parkeerautomaten.
Bij dit laatste element zullen we oog hebben voor de belangen van ouderen en
mensen met een beperking die minder mogelijkheden hebben om zich de moderne
technieken en apparatuur eigen te maken.
Vervolg en evaluatie
We zullen u in 2016 en 2017 twee maal per jaar informeren over de taakinvulling
door CPS, over de overeenkomsten van opdracht die we afsluiten met CPS en over
de vorderingen van de digitalisering.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- collegebesluit;
- Brochure Parkeerservice;
- Statuten Coöperatie ParkeerService U.A.
Het college v n Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de loco-seccétaris
de loco-burgemeester

h Hengel

Pagina 6/6

P.H. Sleeking

