Programma Introductie “Parkeerexploitatie en beheer in het publieke domein”
7 februari 2013, locatie: NHTV te Breda

Kosten deelname: Euro 350,-

Notitie
Deel 1 – ochtend (10:00 – 12:30 uur)
•

Parkeren – waar hebben we het over
-

De mens centraal

-

De aanpak van een parkeervraagstuk

-

Van mobiliteit naar parkeerbeleid; hoe zorgt een gemeente ervoor dat haar ambities en -visie worden vertaald in (meetbare)
parkeerbeleidsdoelen.

-

Welk parkeergereedschap is toepasbaar: parkeernormering, parkeercapaciteit, parkeerregulering en/of parkeerverwijzing. Hoe zet een
gemeente dit gereedschap in om de doelen van het geformuleerde parkeerbeleid te bereiken?

-

Hoe meet een gemeente de effecten van de genomen parkeermaatregelen op financiën, bereikbaarheid, leefbaarheid en het gebruik van de
parkeervoorzieningen?

-

Hoe werkt een gemeente aan draagvlak bij de uitvoering van haar parkeerbeleid (intern en extern), met wie moet zij allemaal rekening
houden.

-

Beknopt overzicht van recente ontwikkelingen rond het parkeervraagstuk (demografie, techniek en kennis)

-

Impressie van de parkeertoekomst; nieuwe technieken, innovaties en hun mogelijke consequenties voor beleid, ontwikkeling, beheer en
exploitatie.

Deel 2 – middag (13:30 – 16:00 uur)
•

•

•

De Parkeerorganisatie
-

Wat kenmerkt een effectieve parkeerorganisatie

-

Welke taken kan de gemeentelijke parkeerorganisatie zelf doen en wat besteed je in en/of uit? Welke partners betrek je bij de uitvoering?

-

Wie zijn er allemaal actief in de markt (leveranciers) en hoe onderscheiden die zich van elkaar?

-

De positie van de gemeentelijke parkeerorganisatie; een afdeling, een dienst of een BV?

-

Het bedrijfsplan als sturingsmiddel.

De uitvoering nader beschouwd
-

Formuleren van kritische prestatie-indicatoren op het gebied van onderhoud, financiën, gebruik, kwaliteit ed.

-

Het operationeel beheer; de aansturing van een effectief verloop van de exploitatie en beheer van een parkeervoorziening.

-

Vormgeven aan effectief contractmanagement, hoe zorgen we dat we krijgen wat we hebben ingekocht?

-

Monitoring en managementrapportages

De parkeerexploitatie
-

De kosten van de parkeerorganisatie en alles wat daar bij komt kijken

-

De kosten van de parkeervoorzieningen (straat en garages), het opstellen van financiële scenario’s: wat zijn de effecten op het financieel
resultaat als we bijvoorbeeld parkeerregulering uitbreiden of een parkeergarage toevoegen, risico- en gevoeligheidsanalyses

-

De opbrengsten van de parkeervoorzieningen

-

Het parkeerexploitatiemodel; alle kosten en opbrengsten nader beschouwd en geplaatst in een meerjarenperspectief
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