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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.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Het voorstel is geamendeerd vastgesteld. Amendement 4 is aangenomen.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00
Wethouder Vd Linden geeft een korte introductie op het onderwerp. De openstaande
vragen over de EPV worden ter vergadering beantwoord. De eventuele gevolgen van
toetreding voor de EPV zullen pas concreet worden zodra de businesscases zijn
uitgewerkt. De heer Van Dijk, directeur van de Coöperatie ParkeerService (CPS), geeft
vervolgens een presentatie (toegevoegd aan het dossier). De commissieleden stellen
enkele vragen ter verduidelijking. De heer Van Dijk zegt toe de productencatalogus en de
jaarrekening 2014 toe te zullen sturen. Na de presentatie geven meerdere fracties aan
behoefte te hebben om over het voorstel door te praten. De commissie besluit het
raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de middagraad van 15 december
2015. De discussie zal zich daarbij richten op vraag op het wenselijk is dat gemeente
toetreedt tot CPS. De commissie geeft aan dat ze dan graag meer inzicht wil hebben in
de uitkomsten van de businesscases.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving (besloten vergadering) - dinsdag 13 oktober 2015 19:00
De commissieleden stellen de wethouder enkele toelichtende vragen over het
raadsvoorstel en over het vertrouwelijke rapport over de ontwikkeling van de
parkeerorganisatie dat aan de commissie beschikbaar is gesteld. De commissie wil
vooral weten op welke manier de gemeente straks zelf nog regie kan voeren op
parkeerbeleid en parkeertarieven, hoe deze uitvoeringsstap zich verhoudt tot een
algehele visie op parkeren, op welke manier de regio is aangehaakt in deze ontwikkeling,
wat de gevolgen zijn voor het personeel en of de ambities wel reëel zijn. Tot slot was er
aandacht voor de kosten en voor de consequenties voor de EPV. De wethouder gaf aan
dat er absoluut mogelijkheden zijn om te blijven sturen. Hij maakte daarbij de vergelijking
met een GR. Veel consequenties worden pas echt concreet als de business case wordt
uitgewerkt, die fase volgt nu. De wethouder heeft toegezegd voor 27 oktober 2015
inzichtelijk te maken welke kosten wel en welke kosten niet ten laste van de EPV
gebracht zullen worden. De bespreking wordt op 27 oktober vervolgd in aanwezigheid
van de directeur van CPS.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 september 2015 20:00
De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de
commissie fysieke leefomgeving en daarbij de directeur van de Coöperatie uit te nodigen
een presentatie te geven. Voorafgaand aan deze bespreking wenst de commissie
(eventueel in beslotenheid) geïnformeerd te worden over de zoektocht van het college
die tot die voorstel heeft geleid.
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Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
A4 Amendement Coöperatie Parkeerservice U.A.

