Bijlage bij raadsbrief
Verkenning scenario’s op hoofdlijnen
Het college heeft op 2 mei 2017 n.a.v. de situatie bij de Coöperatie ParkeerService verzocht
om een schets van de alternatieven voor het uitvoeren van het parkeerbeheer indien deze
taken niet meer door ParkeerService worden uitgevoerd. Deze vraag is ingegeven door de
huidige financiële situatie rond de coöperatie en de besluitvorming die nog moet
plaatsvinden op 22 juni in de algemene ledenvergadering (ALV) over het noodzakelijke
transitieplan, de hoogte van de kosten om deze transitie uit te voeren en de verdeling van
deze kosten over de leden van de Coöperatie. In deze notitie wordt ingegaan op de
alternatieven.
Geschiedenis
De uitvoering van de parkeerbeheer taken is al jaren ondergebracht bij externe organisaties.
Voor 2013 waren deze werkzaamheden ondergebracht bij Perspectief BV. In 2013 is, op
basis van een extern onderzoek, besloten de parkeerbeheer taken onder te brengen bij de
coöperatie ParkeerService. Redenen hiervoor waren:
- Gemeente wil regie houden.
- Gemeente ziet uitvoering van parkeerbeheer niet als een kerntaak.
- De keuze voor de meest geschikte uitvoeringsvorm is niet sec een kosten/baten
afweging.
- De gemeente wil graag de sociaal-maatschappelijke rol die het parkeerbeheer in de
huidige situatie heeft (werkervarings- en re-integratieplaatsen) behouden.
Er is niet gekozen voor voortzetting van Perspectief BV omdat in deze rechtsvorm te weinig
efficiency voordeel geboekt kon worden en er te weinig gebruik gemaakt kon worden van
ervaringen vanuit de markt of een samenwerkingsverband.
Er is niet gekozen voor het op de markt zetten van het parkeerbeheer omdat dan de sociaalmaatschappelijke rol beperkter uitgeoefend zou kunnen worden. Tevens heeft een
marktpartij een winstoogmerk, dat mogelijk prijsverhogend werkt.
De Coöperatieve rechtsvorm doet recht aan alle hiervoor genoemde uitgangspunten en
levert de mogelijkheid op om efficiencywinst te boeken en van andere leden te kunnen leren.
De kosten voor parkeerbeheer zijn de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. In de
onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt.
Overzicht kosten parkeerbeheer
Lasten Perspectief BV
Lasten Cooperatie Parkeerservice
Totaal

2010
2011
1.720.000 1.628.000

1.720.000 1.628.000

incl. kust

2012
1.609.000

1.609.000

2013
717.000
590.000

2014

2015

2016

2017

1.050.000

1.002.468

1.000.000

934.832

1.307.000

1.050.000

1.002.468

1.000.000

934.832

incl.
incl.
excl.
excl.
excl.
excl.
excl. kust fietsenstalling fietsenstalling fietsenstalling fietsenstalling fietsenstalling fietsenstalling

De kosten voor parkeerbeheer zijn sinds 2012 met ruim € 650.000 afgenomen bij een
vergelijkbaar takenpakket.
Coöperatie ParkeerService
Wij zijn sinds 2013 lid van de Coöperatie ParkeerService. en hebben een contract afgesloten
van 9 jaar (Er resteert nog 5 jaar). Wij nemen een breed pakket van diensten af van
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ParkeerService (zie bijlage voor de uitvoeringsopdracht 2017). De hoogte van de
uitvoeringsopdracht is in 2017: € 934.834. De Coöperatie heeft 17 leden waarvan wij het op
één na grootste lid zijn (Gemeente Alkmaar is het grootste lid met een uitvoeringsopdracht
van € 2.886.118 in 2017). De coöperatie heeft een omzet van circa € 9.5 miljoen.
Lidmaatschap en overeenkomst van opdracht
Er zijn twee onderdelen die van belang zijn rond ons lidmaatschap van de coöperatie
ParkeerService.
a. Wij hebben een lidmaatschap van de Coöperatie ParkeerService;
b. Wij hebben daarnaast een (uitvoerings)overeenkomst met Coöperatie
ParkeerService.
In de statuten en voorwaarden is het een en ander vastgelegd over het beëindigen van het
lidmaatschap en een eventuele uittreedvergoeding. Er is niets geregeld over het opzeggen
van de overeenkomst.
Uittreding
In het ledenreglement van de coöperatie is de mogelijkheid van uittreding geregeld (zie
bijlage). Deze regeling is opgesteld om bij het uittreden (opzeggen van het lidmaatschap)
van leden het voortbestaan van de coöperatie niet in gevaar te brengen. Er geldt een
opzegtermijn van 1 jaar, daarnaast kan een uittreedvergoeding van toepassing zijn. De
hoogte van de uittreedvergoeding wordt bepaald door de directie van de coöperatie. Indien
echter de opzegtermijn wordt gevolgd is in principe geen uittreedvergoeding van toepassing
en kan aan het einde van ieder jaar, met een opzegtermijn van 12 maanden, opgezegd
worden.
Zonder het lidmaatschap kan de overeenkomst voortduren. Voor het opzeggen van de
overeenkomst is geen procedure vastgelegd. Doordat de overeenkomst tussen de gemeente
en CPS nog vijf jaar loopt zou de gemeente gehouden kunnen worden aan de nakoming van
deze overeenkomst. Dit kan tot gevolg hebben dat de gemeente Lelystad nog vijf jaar haar
financiële verplichtingen moet nakomen.
Algemene Ledenvergadering juni 2017
Tijdens de algemene ledenvergadering van de coöperatie op 22 juni 2017 moet er een
besluit worden genomen over:
a. De verdeling van de transitiekosten.
b. De dotatie in het weerstandsvermogen.
c. De uitkomst van de evaluatie van de gemeente Alkmaar over hun lidmaatschap (bij
het lidmaatschap heeft de gemeente Alkmaar aangegeven dat voor eventuele
verlenging van het contract er een evaluatie zou worden gehouden).
d. De nieuwe kostprijsberekening en de gevolgen voor de individuele leden.
e. De nieuwe governance structuur (principe van basisproducten en een
basislidmaatschap) kan leiden tot aanpassing van de statuten.
f. Mogelijke omvorming van de rechtsvorm van de coöperatie van uitgesloten
aansprakelijkheid naar beperkte aansprakelijkheid.
Ad a en b. Hoe de verliezen binnen de coöperatie worden verdeeld is niet statutair geregeld.
De coöperatie is er één met uitgesloten aansprakelijkheid. De leden zijn zodoende niet
aansprakelijk. Echter wordt er geen bijdrage geleverd dan betekend dit het einde van de
coöperatie. Een voorstel is gedaan om de kosten op een zo eerlijk mogelijke wijze te delen.
Hierbij is gebruik gemaakt van de surplusregeling. Voor twee leden (Barneveld en Nijkerk)
valt deze berekening verhoudingsgewijs nadelig uit. Hun bijdrage aan de transitiekosten en
het weerstandsvermogen overstijgen hun jaarlijkse uitvoeringskosten. ParkeerService werkt
aan een aanpassing van hun voorstel met een maximalisatie van de bijdrage van 50 % van
de uitvoeringskosten.
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Uit de concept stukken voor de Ledenvergadering van 22 juni maken wij op dat de bijdrage
van de gemeente Lelystad incidenteel neerkomt op ca. € 200.000.
Ad c. Alkmaar is het grootste lid. Indien zij hun contract niet verlengen dan treden zij uit per 1
januari 2019. De coöperatie zal veel moeite hebben om dit verlies aan inkomsten in de
coöperatie aan te vullen. De bedrijfsvoering van de coöperatie zal dan worden
geconfronteerd met de noodzaak van verdergaande bezuinigingen. Welke gevolgen dit kan
hebben voor de overige leden en de coöperatie zelf is onduidelijk. Alkmaar heeft
aangegeven tijdens de Ledenvergadering van 22 juni uitsluitsel te geven over hun evaluatie
en het besluit rond hun lidmaatschap.
Ad d. De directie heeft aangegeven dat veel indirecte kosten niet goed/volledig in rekening
zijn gebracht. Eén van de oorzaken van het ontstaan van het financieel tekort. De kostprijzen
worden momenteel door de coöperatie opnieuw berekend. Waarschijnlijk gaan de tarieven
omhoog. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het terugdraaien van het besluit uit 2015 waarbij het
percentage van de indirecte kosten is verlaagd van 35% naar 30% en de coöperatietoeslag
van 10% naar 5%. Er wordt ook gekeken naar alternatieve berekeningsvormen voor het
dekken van de indirecte kosten. Gedacht wordt aan een verdeling op basis van aantal
parkeerplaatsen. Onduidelijk is met welk percentage de tarieven verhoogd gaan worden. Er
moet waarschijnlijk rekening gehouden worden met circa 5% kostenstijging (circa € 50.000).
Ad e. momenteel kunnen leden lid zijn zonder afname van producten of afname van slechts
een enkel product. Om schaalvoordeel te kunnen bieden zou het principe moeten zijn dat
leden zo veel als mogelijk de producten van ParkeerService afnemen. Hiervoor zouden dan
wel de statuten aangepast moeten worden.
De mogelijke aanpassingen van de statuten geven geen aanleiding om direct en zonder
opzegtermijn te kunnen opzeggen. Indien de statuten aanleiding zouden geven voor het
opzeggen van het lidmaatschap dan moet hiervoor de termijn van 12 maanden in acht
genomen worden. Indien een kortere termijn wordt gehanteerd dan moet een nader te
bepalen uittreedvergoeding betaald worden. De directie van ParkeerService bepaald de
hoogte van deze vergoeding. De overeenkomst blijft hoe dan ook bestaan.
Ad f. In de huidige vorm kan de coöperatie moeilijk vreemd vermogen aantrekken vanwege
met de uitgesloten aansprakelijkheid. De directie heeft deze mogelijkheid verkend en gezien
de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar en de uitgesloten aansprakelijkheid geven de
banken geen lening af. Mogelijk wordt dit anders indien de rechtsvorm hierop wordt
aangepast. Indien de coöperatie zelf vreemd vermogen kan aantrekken kan op deze wijze
dekking worden gezocht voor de transitiekosten en verhoging van het weerstandsvermogen.
De leden bekostigen dan structureel de rentelasten over het aangetrokken vermogen i.p.v.
incidenteel de frictiekosten van in totaal circa € 2.2 miljoen. Om dit mogelijk te maken zouden
dan in ieder geval de statuten moeten worden aangepast. Deze aanpassing kan nadelig zijn
voor de leden. Immers wij zijn nu niet aansprakelijk.
Leden kunnen overwegen zelf een renteloze lening aan ParkeerService te verstrekken.
Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de regels rond staatssteun. In principe is
er sprake van staatssteun. Echter indien in 3 jaar het totale bedrag van staatssteun aan
ParkeerService minder bedraagt dan € 200.000 is er geen probleem (betreft hier totale
voordeel dat ParkeerService mogelijk heeft bij een renteloze lening ten opzichte van de
markt).
Een renteloze lening of een lening met een lagere rente is zodoende aan ParkeerService
mogelijk indien het totale voordeel in 3 jaar voor de coöperatie ParkeerService lager is dan
€200.000. Diverse leden hebben aangegeven geen vreemd vermogen in de coöperatie te
willen inbrengen en geen voorstander te zijn van deze optie.
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Mogelijke opties na beëindiging contract met ParkeerService
Gezien de complexe situatie is de vraag reëel wat de alternatieven zijn indien de
overeenkomst met de coöperatie ParkeerService, om welke reden dan ook, wordt beëindigd.
Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten uit 2013 zijn er drie alternatieven:
1. Oprichten van een eigen parkeerbedrijf.
2. Met andere gemeenten een samenwerkingsverband oprichten.
3. Onderdelen van parkeerbeheer uitbesteden aan marktpartijen.
Optie 1 is op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten en de ervaring uit het
verleden niet wenselijk. De omvang aan parkeertaken is te gering om een efficiënt eigen
parkeerbedrijf met meldkamer op te richten. Daarnaast zijn er diverse “parkeeruitdagingen”
die moeilijk alleen opgelost kunnen worden. Hierbij kan worden gedacht aan: digitalisering
(vervolg e-loket), digitaal beschikbaar maken en houden van parkeerinformatie en
digitalisering van de handhaving en nieuwe marktontwikkelingen van parkeerproducten
(garageapparatuur).
Optie 2 en 3, al dan niet in een mix vorm zijn realistische opties. De coöperatie heeft een
omzet van circa € 9.5 miljoen. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke
producten en diensten rond parkeren wij nu bij de coöperatie hebben ondergebracht en waar
wij dan een oplossing voor moeten vinden.
Producten en diensten Parkeren
Product
E-loket

CPS
x

Front- (balie) en backoffice (administratie,
managementrapportages, beheer NPR en SHPV en
website)
Verlenen, verlengen of invorderen van vergunningen,
abonnementen en ontheffingen
Handhaving

x

Klantinformatie
Beheer op locatie (technische dienst)

x
x

Schoonmaak
Beheer op afstand (meldkamer)
Technische beheer (straat, terreinen en garages)
Geldmanagement

x
x
x

Werkbedrijf Alternatief
Aanbesteden of samenwerking zoeken met andere gemeente
(Alkmaar heeft aan de wieg gestaan van het huidieg e-loket)
Aanbesteden

x
x

Aanbesteden
x

x

Momenteel wordt intern al gekeken naar verdere integrale
handhaving. Zelf doen geeft wel problemen met de verdere
digitalisering (efficienter handhaven kan met scanvoertuigen
die echter voor ons te duur zijn). Werk kan ook aanbesteedt
worden of er kan samenwerking gezocht worden met
omliggende gemeenten.
Aanbesteden
Aanbesteden of zelf doen in combinatie met andere
straatapparatuur)
Werkbedrijf kan dit blijven doen.
Aanbesteden
Aanbesteden
Aanbesteden

De uitbesteding van taken kan per taak of per pakket van taken. Hiervoor zal een traject van
aanbesteding moeten worden voorbereid en uitgevoerd waarna implementatie kan
plaatsvinden. Daarbij moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd van circa een
jaar waarin de werkzaamheden wel gewoon moeten worden uitgevoerd.
Kanttekeningen
Momenteel zijn de voornoemde werkzaamheden in één opdracht aan de coöperatie
opgenomen (met uitzondering van de schoonmaak waarvoor een rechtstreeks contract is
afgesloten met het werkbedrijf). Door werkzaamheden samen met anderen te gaan uitvoeren
of aan te besteden ontstaan er meerdere contracten en zal de regievoering op de uitvoering
van de werkzaamheden meer capaciteit vergen binnen de gemeente.
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Bij de technische dienst en de handhaving is personeel van Perspectief BV door de
coöperatie/werkbedrijf in dienst overgenomen. Bij beëindiging van de opdracht aan de
coöperatie kan mogelijk aanspraak wordt gemaakt op het principe van overgang van
onderneming. Belangrijk is dat zorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van het
personeel.
Het financiële effect van uitbesteding van taken is nog niet onderzocht zodat nog geen
vergelijk kan worden gemaakt met de huidige situatie waarbij al een sterke reductie van de
kosten heeft plaatsgevonden t.o.v. de situatie in 2012. Duidelijk is wel dat een marktpartij
altijd werkt met een winstmarge en hierdoor over het totale pakket gezien waarschijnlijk
duurder zal zijn.
Vervolg
Nadat in de algemene ledenvergadering van de coöperatie op 22 juni a.s. besluiten zijn
genomen wordt tot uiterlijk 12 september a.s. de tijd gegeven om de bijdrage aan de
transitiekosten en het weerstandsvermogen definitief toe te zeggen. Pas dan is duidelijk of
de transitie ook daadwerkelijk kan doorgaan en de continuïteit van de uitvoering van de
parkeer taken door de coöperatie is geborgd. Is dat niet het geval dan zal één van de
alternatieven moeten worden opgestart.
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