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1 Leeswijzer  

De parkeernota omvat drie delen. In dit deel 3 wordt de parkeerorganisatie behandeld. Deel 1 van de parkeernota 

gaat over het parkeerbeleid in het stadscentrum, deel 2 over het parkeerbeleid in de wijken en dorpen en op 

bedrijventerreinen. 

 

Hoofdstuk 2 van dit deel van de nota beschrijft de basisvoorwaarden voor de in te richten parkeerorganisatie, de 

opties en de keuze van de organisatievorm. Hoofdstuk 3 gaat in op het monitoren van de resultaten en de sturing op 

resultaat. 

 

2 Organisatie van de parkeerfunctie 

2.1 Basisvoorwaarden inrichting parkeerorganisatie 

Hoogeveen is als gemeente primair verantwoordelijk voor het parkeerbeleid en de handhaving van het beleid. Dit zijn 

kerntaken van de gemeente. Ten aanzien van de operationele invulling kan een afweging worden gemaakt over het al 

dan niet uitbesteden van taken.  

 

De in te richten parkeerorganisatie moet in ieder geval voldoen aan de volgende basisuitgangspunten: 

− Het beleidsmandaat en de regie liggen bij de gemeente. 

− De verantwoordelijkheden voor het parkeerbeleid en de uitvoering zijn gescheiden. 

− Taken en bevoegdheden zijn een samenhangend geheel en voorzien van een heldere verantwoordingsstructuur. 

− De operationele organisatie werkt bedrijfsmatig, is dienstverlenend (extern en intern) en wordt aangestuurd door 

een resultaatverantwoordelijke manager. 

− De parkeerbegroting is op productniveau sluitend. 

 

2.2 Organisatiemodel 

2.2.1 Actuele status 

Hoogeveen heeft jaren ervaring met het gefiscaliseerd betaald parkeren op straat. Het succes van deze parkeervorm 

hangt af van de kwaliteit van het technisch beheer en het parkeertoezicht.  

De ervaring met parkeren achter de slagboom is van recentere datum. Deze parkeervorm is ten opzichte van het 

straatparkeren meer servicegericht en vereist directe reactie op storingen aan betaalapparatuur en 
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slagboominstallaties. Bij deze parkeervorm is het essentieel dat beheer op afstand goed functioneert (cameratoezicht, 

intercomverbinding naar centrale, besturen van apparatuur) en de responsetijden voor personele interventie bij 

incidenten kort zijn. Op dit moment besteedt de gemeente de meldkamerfunctie aan een callcenter uit. Hier komen 

de intercommeldingen van de parkeerterreinen binnen.  

 

Tot op heden liggen alle taken, behoudens de meldkamerfunctie en incidentele inhuur van extra 

handhavingspersoneel, bij de gemeente. De verantwoordelijkheden voor de parkeerfunctie zijn over meerdere 

afdelingen verspreid waarbij beleid en uitvoering door elkaar lopen. De focus ligt op beleid en ontwikkeling en minder 

op de bedrijfsmatige aspecten. De organisatie maakt een leercurve door ten aanzien van het managen van de achteraf 

betaalde parkeerterreinen.  

 

Met de aanstaande realisatie van parkeergarage De Kaap krijgt Hoogeveen voor het eerst te maken met de exploitatie 

van een gebouwde parkeervoorziening. Het exploitatierisico is groter dan bij het maaiveldparkeren en 

onderhoudsmanagement van parkeervastgoed is voor de gemeente een nieuw aspect.  

 

Tegen de achtergrond van opgedane ervaringen en de aanstaande ontwikkeling van een parkeergarage is de inrichting 

van de huidige parkeerorganisatie heroverwogen.  

 

2.2.2 De opties 

Er zijn op hoofdlijnen vier organisatiemodellen voor het parkeerbedrijf: 

− Gemeentelijke afdeling of dienst. 

− Een verzelfstandigd gemeentelijk parkeerbedrijf. 

− Verhuur van achteraf betaalde terreinen en garages. 

− Privatiseren (Verkoop van achteraf betaalde terreinen en garages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk model heeft consequenties voor de mate 

van zeggenschap en de financiële risico’s die de gemeente loopt (zie figuur 1). Wettelijke regels begrenzen de 
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Figuur 1: Organisatiemodellen parkeerfunctie 
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uitbestedingsopties. Achteraf betaald parkeren, gereguleerd met slagbomen, is een privaatrechtelijke activiteit en met 

elk van de organisatiemodellen te verenigen. Regulering van het straatparkeren, al dan niet gefiscaliseerd, is een 

overheidstaak en bij deze parkeervorm zijn privatisering en verhuur geen optie. Uitbesteding van de operationele 

taken blijft bij het straatparkeren wel mogelijk.  

 

2.2.3 Organisatiekeuze op korte en middellange termijn 

Met de introductie van gebouwd parkeren en daarmee samenhangend risicoprofiel heeft het bedrijfsmatiger inrichten 

van de operationele parkeerorganisatie prioriteit. Kennis van, en ervaring met gebouwd parkeren ontbreken binnen 

de gemeentelijke organisatie. Het achteraf betaalde parkeersysteem is een serviceproduct dat bij storingen direct 

actie vereist. Hiervoor zijn beheer op afstand vanuit een centrale post of meldkamer en de nabijheid van personeel 

vereisten. Bij het vooraf betaald parkeren is de schaalgrootte van de gemeentelijke organisatie te gering om de 

beoogde flexibiliteit in de handhavingsintensiteit te bereiken.  

 

Kennis over gebouwde parkeervoorzieningen kan worden aangetrokken door zelf personeel aan te trekken, door het 

beheer aan een specialist uit te besteden of de garage te privatiseren dan wel te verhuren. Bij het volledig in eigen 

beheer houden van de parkeertaken blijft de parkeerorganisatie gezien de beperkte schaalgrootte kwetsbaar en is de 

draagkracht te gering voor grote investeringen in technische infrastructuur (bijvoorbeeld een meldkamer) en 

innovaties. Van de uitbestedingsopties vallen “verhuur” en “privatiseren” af omdat het exploitatiepotentieel van de 

parkeergarage en de terreinen met slagboominstallaties (nog) bescheiden is. De markt zal weinig interesse hebben in 

koop of huur en naast een te lage prijs leidt dat tot ongunstige condities voor Hoogeveen. 

 

Uitbesteding van het operationele beheer is onder deze omstandigheden te prefereren. Door zowel de operationele 

taken van het vooraf- als het achteraf betaald parkeren uit te besteden ontstaat een efficiënte parkeerorganisatie 

waarin alle aspecten integraal gemanaged worden en biedt de omvang van de opdracht goede uitgangspunten voor 

een concurrerende inkoopprijs. Parkeerbeleid en uitvoering zijn natuurlijk gescheiden in de rollen van opdrachtgever 

en opdrachtnemer. 

 

In deze opzet beperkt Hoogeveen zich tot beleid, strategie en regievoering en wordt de operationele bedrijfsvoering 

zo veel mogelijk uitbesteed. Het parkeerbeleid komt onder de verantwoordelijkheid van het cluster “Strategie Beleid & 

Projecten”. De verantwoordelijkheid voor het operationele proces en de financiële resultaten komt bij een 

parkeermanager te liggen. Gezien de relatie met de afdelingen “Gemeentewinkel” en “Toezicht & Handhaving” is het 

uit oogpunt van sturing en coördinatie efficiënt om de parkeermanager bij het cluster “Dienstverlening en 

Handhaving” onder te brengen. 
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Figuur 2: Beoogde inpassing van parkeren in de huidige organisatie (rood gemarkeerd) 

 

De parkeermanager is budget- en eindverantwoordelijk voor het parkeerproduct, stuurt de processen aan die 

Hoogeveen in eigen beheer uitvoert en treedt namens de gemeente als opdrachtgever en contractbeheerder op voor 

de uitbestedingspartner.  

 

Het takenpakket van de parkeermanager bestaat uit: 

− Binnen de richtlijnen van het gemeentelijk parkeerbeleid opstellen en actualiseren van het bedrijfsplan parkeren 

en de onderliggende financiële begroting. 

− Geven van advies en inhoudelijke ondersteuning bij beleidsvraagstukken aangaande parkeren (bijvoorbeeld ten 

aanzien van reguleringsmaatregelen, uitgiftebeleid parkeervergunningen, flankerend beleid, tarifering e.d.). 

− Aansturen en coördineren van de bedrijfsprocessen. 

− Intern en extern vertegenwoordigen van de parkeerorganisatie. 

− Het prognosticeren en verantwoorden van de financiële resultaten. 

− Het verantwoorden van de operationele bijdrage aan de gestelde parkeerbeleidsdoelen. 

 

De parkeermanager is verantwoordelijk voor de financiële resultaten, de operationele bedrijfsvoering en het bereiken 

van de beleidsdoelen voor zover het operationele bedrijfsproces aan deze doelen kan bijdragen. De parkeermanager is 
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bevoegd om binnen de grenzen van het goedgekeurde bedrijfsplan c.q. de begroting namens de gemeente 

verplichtingen aan te gaan en de bedrijfsprocessen in te richten. Daar waar de parkeermanager diensten afneemt van 

de gemeentelijke organisatie en deze diensten structureel niet volgens de overeengekomen servicelevels worden 

geleverd is de manager bevoegd deze diensten met inachtneming van de geldende procedures uit te besteden. 

 

2.2.4 Uitbestedingsmix 

Hoogeveen kan door het uitbesteden van delen van het operationele proces beschikking krijgen over de specialistische 

kennis, de technische infrastructuur en de personele slagkracht van de contractpartner. De uitbestedingspartner werkt 

op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Bij het samenstellen van het uitbestedingspakket wordt rekening 

gehouden met de positie van het gemeentelijke personeel dat nu parkeertaken uitvoert (o.a. handhaving) en er wordt 

afgewogen of uitbesteding in financieel en organisatorisch opzicht voordelen biedt. Navolgende matrix geeft een 

overzicht van de uitbestedingsmix op de korte termijn en een vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen. 

 

Uitbestedingmix vooraf betaald parkeren Gemeente Uitbesteden Afweging 

- Beleidsvoorbereiding en –advisering X optie 
In principe in eigen beheer tenzij expertise of personele capaciteit 
ontbreekt. 

- Besluitvorming beleid X n.v.t.  

- Exploitatie X n.v.t. 
Wettelijk is uitbesteding van het exploitatierisico niet mogelijk (fiscaal 
regime) 

- Technisch beheer X X 
Eerste lijn- en storingsonderhoud combineren met handhaving en voor het 
overige een onderhoudscontract met de leverancier. 

- Verwerking parkeergelden  X  

- Handhaving fiscaal parkeren X X 

Gemeentelijke handhavingscapaciteit op korte termijn variabel aanvullen 
met externe inhuur om het toezicht te flexibiliseren. Door natuurlijk 
verloop onder eigen personeel zal het aandeel van de uitbesteding op 
langere termijn toenemen. 

- Handhaving foutparkeren X X Dezelfde argumenten als hiervoor bij fiscaal parkeren.  

- Admin. verwerking en incasso fiscaal parkeren X optie Nader onderzoek of uitbesteding goedkoper is met behoud van kwaliteit. 

- Admin. verwerking en incasso Mulder-zaken X n.v.t. Inkomsten centrale overheid, incasso via het CJIB 

- Dwanginvordering fiscaal parkeren X n.v.t. Overheidstaak. 

- Formele afhandeling bezwaarschriften X n.v.t. 
Het voorbereiden van de bezwaarafhandeling komt wel voor uitbesteding 
in aanmerking. 

- Loketfunctie  X optie 
Bij de gemeentewinkel kan de burger alle diensten verkrijgen. Deze service 
wordt voor parkeren ongewijzigd voortgezet. 

- Vergunningen/ontheffingen X optie Zie loketfunctie. 

Tabel 1: Uitbestedingsmix bij vooraf betaald parkeren (straatparkeren). 
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Uitbestedingsmix achteraf betaald parkeren Gemeente Uitbesteden Afweging 

- Beleidsvoorbereiding en –advisering X optie 
In principe in eigen beheer tenzij expertise of personele capaciteit 
ontbreekt. 

- Besluitvorming / beleid X n.v.t.  

- Projectontwikkeling X X 
Afhankelijk van de aard van het project. Gemeente is altijd voorwaardelijk 
betrokken via regelgeving.  

- Exploitatie/investeringen (risicodragend) X optie 
Op lange termijn heroverwegen en beoordelen of uitbesteding op basis van 
een huurovereenkomst voordelen biedt. 

- Operationeel beheer  optie X 
Uitbesteden voor de duur van 5 jaar met het oog op kennis, ervaring, 
flexibiliteit en gebruik van technische infrastructuur van de contractpartner. 
Na afloop van de contractperiode heroverwegen. 

- Administratief beheer optie X Zie hiervoor bij operationeel beheer. 
- Abonnementenbeheer optie X Zie hiervoor bij operationeel beheer. 
- Technisch beheer optie X Zie hiervoor bij operationeel beheer. 
- Commercieel beheer optie X Zie hiervoor bij operationeel beheer. 
- Management optie X Zie hiervoor bij operationeel beheer. 
Tabel 2: Uitbestedingsmix achteraf betaald parkeren (parkeren achter de slagboom) 

 

Hoogeveen beoogt een dienstverleningsovereenkomst voor de termijn van 5 jaar aan te gaan met een mogelijkheid 

tot verlenging met nog eens 5 jaar. De gevraagde diensten worden nader uitgewerkt in een programma van eisen en 

vervolgens (Europees) aanbesteed. 

 

Het uitbestedingscontract en de inrichting van de interne parkeerorganisatie worden na 5 jaar geëvalueerd en 

heroverwogen. Na 10 jaar is het exploitatiepotentieel van de parkeergarage en de terreinen op basis van 

tariefontwikkeling en hogere bezettingsgraden naar verwachting zodanig verbeterd dat “verhuur” of “verkoop” bij de 

heroverweging worden betrokken. 

 

Besluiten aangaande uitbesteding van parkeertaken vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het College 

van Burgemeester en Wethouders. 

 

3 Monitoring en bijsturing 

Bij het monitoren wordt onderscheid gemaakt tussen de financiële en de operationele rapportages.  

 

In het kader van de Planning & Control cyclus worden financiële managementrapportages (MARAP) uitgebracht. De 

MARAP is drie maal per jaar beschikbaar: in mei en augustus wordt een tussenstand gegeven van de gerealiseerde 

kosten en baten ten opzichte van de jaarbegroting, in februari/maart volgt de jaarrekening. De informatie is van 

boekhoudkundige aard en gezien de frequentie minder geschikt om de operationele processen pro-actief bij te sturen 

om de beleidsdoelen te realiseren en binnen de vastgestelde budgetten te blijven.  

Financiële rapportage 
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Voor de operationele sturing wordt een maandrapport met sleutelindicatoren ontwikkeld waarbij gegevens uit het 

operationele proces als bronmateriaal dienen. Deze informatie is binnen 5 werkdagen na afloop van een periode 

beschikbaar. Voorbeelden van sleutelindicatoren zijn: 

Operationeel maandrapport 

− Omzetontwikkeling versus budget. 

− Verkochte kortparkeeruren versus het voorgaande jaar. 

− Handhavingsinzet en productiviteit. 

− Bezwaarpercentage en percentage toegewezen bezwaren. 

− Exploitatiekosten versus budget per productgroep (straat, terreinen, parkeergarage). 

 

De externe contractpartner wordt bij de ontwikkeling van deze nieuwe rapportvorm betrokken. De verantwoordelijke 

parkeermanager voorziet de rapportage van een korte inhoudelijke toelichting op bijzonderheden en significante 

afwijkingen en geeft aan welke maatregelen er worden genomen om het bedrijfsproces bij te sturen. 
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