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Betreft 
Stand van zaken Parkeerservice  
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Retouradres: Graaf Rupertlaan 36; 3434 RJ Nieuwegein 

Nieuwegein 

Geacht College,  
 
De ontwikkelingen bij Parkeerservice volgt D66 Nieuwegein nauwgezet. Immers, vorig jaar moest 
de gemeente Nieuwegein ruim twee ton bijbetalen vanwege de precaire financiële situatie bij 
Parkeerservice (zie ook het artikel in het ADi). Om financieel gezond te raken, had Parkeerservice 
(een coöperatie van 16 deelnemende gemeenten, waaronder Nieuwegein) het voornemen om de 
kosten op een andere manier te verdelen over de gemeenten. Daar konden de deelnemende 
gemeenten het destijds niet over eens worden. 
 
Mede op verzoek van de gemeente Nieuwegein is onderzoek ingesteld naar de verdeling van 
indirecte kosten onder de leden van Parkeerservice. In uw brief van 16 januari 2018 aan de 
gemeenteraad van Nieuwegein schrijft u dat in juni 2018 de uitkomst van dit onderzoek 
beschikbaar is. Het onderzoek zou in de ALV van Parkeerservice in die maand aan de orde komen. 
Ook gaf u aan dat u de gemeenteraad zal informeren over deze besluitvorming. Tot op heden 
hebben we geen informatie hierover mogen ontvangen. Daarom heeft D66 Nieuwegein de volgende 
vragen: 
 
Resultaten onderzoek en besluit ALV 

1. Wat is besloten over de verdeling van de indirecte kosten? 
2. In hoeverre past het besluit van de ALV Parkeerservice in de opvattingen van het college 

over de verdeling van de indirecte kosten? 
3. Wat is de impact van het besluit over de verdeling van de indirecte kosten op de 

parkeerexploitatie van Nieuwegein? 
 
Begroting en kaderbrief 
In uw brief van 16 januari 2018 geeft u verder aan dat u twee onderwerpen onvoldoende vindt 
terugkomen in de begroting 2018 en de kaderbrief 2019: helder inzicht in de (financiële) risico’s en 
de effecten van de transitie die Parkeerservice moet ondergaan. 
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4. In hoeverre is er inmiddels zicht op de financiële risico’s en de effecten van de transitie? 
5. Welke impact heeft dit op de Nieuwegeinse parkeerexploitatie? 

 
Inzicht voor individuele leden 
In uw brief geeft u ook aan dat de leden inzicht missen over de totale effecten en die voor de 
individuele leden. Wij menen uit deze zin te kunnen opmaken dat het effect van de transitie en de 
veranderende verdeling van de indirecte kosten verschillend uitpakt voor de individuele leden. 
 

6. Wat heeft u inmiddels aan acties ondernomen om te voorkomen dat de leden van 
Parkeerservice het genoemde inzicht wel (gaan) krijgen? 

7. Als de effecten van de transitie en de verdeling van de indirecte kosten voor Nieuwegein 
vergeleken worden met die van de andere leden, kunt u ons dan met behulp van een 
overzicht inzicht geven in die vergelijking tussen de verschillende leden? 
 

Van 16 naar 15 deelnemende gemeenten 
Uw brief maakt melding van de opzegging van de gemeente Deventer van het lidmaatschap van de 
coöperatie. De reden voor Deventer is dat de haar toegerekende extra kosten niet in verhouding 
staan tot de omvang van de producten en diensten die zij afneemt.  
 

8. Hoe ziet het diensten- en productenpakket van Nieuwegein er uit in vergelijking met de 
andere leden van de coöperatie? Graag ontvangen we een inzichtelijk staatje waarin 
duidelijk is welke diensten en producten de verschillende leden afnemen, zo mogelijk 
gerelateerd aan het aantal parkeerplaatsen die met de betreffende dienst en product 
gemoeid is. 

9. Wat heeft het opzeggen van Deventer van het lidmaatschap op korte en op lange termijn 
voor impact op de bijdrage van Nieuwegein als het gaat om de directe en de indirecte 
kosten? 

10. Kunt u zo concreet mogelijk aangeven welke criteria u hanteert om, net als Deventer, het 
lidmaatschap van de coöperatie Parkeerservice te heroverwegen?  

11. Wilt u op hoofdlijnen de gemeenteraad inzicht bieden in de kostenbesparing die de 
gemeente heeft vanwege haar lidmaatschap van de coöperatie Parkeerservice in relatie tot 
het parkeer in eigen beheer uitvoeren, danwel het parkeerbeheer bij een andere 
(markt)partij onderbrengen? 

 
Tenslotte vragen wij ons af:  
 

12. Wat maakt dat u de gemeenteraad nog niet heeft geïnformeerd over de laatste 
ontwikkelingen bij Parkeerservice? 

 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
 
 
Tom Verhoeve 
 
 

i https://www.ad.nl/utrecht/financieel-debacle-Parkeerservice-kost-nieuwegein-drie-ton~a20345d2/  
                                                        


