
Hoorn, met 70.000 inwoners wordt zoals 
de meeste gemeenten met een historische  
binnenstad en een regionale centrumfunctie 
al jaren geconfronteerd met een gespannen 
verhouding tussen vraag en aanbod van 
parkeerplaatsen. Parkeerregulering in de 
vorm van vergunninghouderparkeren en be-
taald parkeren is in Hoorn al in de jaren 80 
ingevoerd. Stijgend autobezit, verdichting 
van de woonfunctie in de binnenstad en 
plannen om het stationsgebied te ontwik-
kelen maken dat de stad de komende jaren 
voor een omvangrijke parkeeropgave staat. 
Goedkope straatparkeerplaatsen aan de 
randen van de stad zullen plaatsmaken 
voor duurdere parkeergarages en ook in de 
binnenstad zal zich de vraag voordoen hoe 
in de toenemende vraag naar parkeerruim-
te voor bewoners voorzien moet worden.

Hoorn heeft nu ruim 5500 gereguleerde 
plaatsen en 2 parkeergarages. Dat is een 
aanzienlijk areaal dat zowel voor substan- 
tiële inkomsten als voor substantiële kosten 
zorgt. Het saldo daarvan is positief en wordt 
gestort in een parkeerreserve. Tot in 2008 
waren de exploitatie en het beheer van het 
parkeerareaal over verschillende afdelingen 
verspreid. Wel was het budgethouderschap 
bij één afdeling ondergebracht, 

maar de budgethouder had in de praktijk 
bijna geen mogelijkheden om te sturen. 
De ambtelijke organisatie herkende dit 
probleem al enige tijd. Maar ook vanuit de 
politiek kwamen steeds meer signalen dat 
er bij het parkeren iets moest verbeteren.  
Twee rekenkameronderzoeken (2006 en 
2008) werden aan het parkeren besteed. 
Hieruit bleek de behoefte om het beleid 

meer integraal te formuleren, hierover beter 
te communiceren en vooral de wens om de 
effecten van de maatregelen beter te meten. 
Daarnaast bleek de behoefte om een beter 
beeld te krijgen van het nut en de noodzaak 
van de parkeerreserve. 

Parkeerbedrijf
De nieuwe parkeerorganisatie kent een on-
derscheid tussen de verantwoordelijkheid 
voor het ontwikkelen van parkeerbeleid, het 
tot uitvoering brengen van dit beleid (exploi-
tatie) en de feitelijke uitvoering van taken 
voor het betaald parkeren (het parkeer-
beheer). Het bureau Stedenbouw Verkeer 
en Vervoer ontwikkelt parkeerbeleid en het 
parkeerbedrijf is verantwoordelijk voor de 
parkeerexploitatie, moet ervoor zorgen dat 
het beleid tot uitvoering komt en stuurt actief 
op kosten en opbrengsten. De uitvoerende 
taken voor straatparkeren zijn binnen de 
ambtelijke organisatie ondergebracht.
Stadstoezicht doet de parkeerhandhaving 
en vergunninguitgifte, Stadsbeheer plaatst 
en onderhoudt automaten en gemeente-
belastingen wikkelt naheffingsaanslagen af.  
 
Het Parkeerbedrijf heeft de regietaak hierbij 
en (en dat is cruciaal) de middelen om dit 
te effectueren. Met deze uitvoerenden zijn 
interne dienstverleningsovereenkomsten op 
 schrift gezet waarin staat welke resultaten 
gevraagd worden, hoe dat wordt 
gemeten en wat het mag kosten.

UPDATE

Parkeren in Hoorn bedrijfsmatig georganiseerd
Begin dit jaar is in Hoorn het parkeerbedrijf van start gegaan. Hoorn heeft er 
bewust voor gekozen om de uitvoering van het parkeren bedrijfsmatig te organiseren. 
 

Gemeentebestuur/ 
     beleidsafdeling
 parkeerbeleid

Parkeerbedrijf
 parkeerexploitatie
 operationaliseren van beleid
 monitoring

Uitvoerende taken
 gemeentelijke uitvoering
 uitvoering door marktpartijen

beleid

regie/opdracht

informatie

informatie

    N i e u w s b r i e f  o v e r  p a r k e e r m a n a g e m e n t         N u m m e r  2 2         O k t o b e r  2 0 1 0



Het gevolg is dat vaak lang gezocht moet 
worden bij openstaande vacatures. Om aan 
de groeiende vraag te voldoen heeft Spark 
samen met Scobe Academy daarom het ini- 
tiatief genomen voor een opleiding parkeer-
management, die in het voorjaar van 2011
start. De opleiding richt zich op parkeer- 
managers die binnen hun organisatie het 
parkeervraagstuk oppakken en uitwerken. 

De opleiding bestaat uit drie vakinhoudelijke 
modules en competentieworkshops. 

De onderdelen van de opleiding zijn ook los 
te volgen voor verschillende functionarissen 
met een specifieke vraag op het terrein van 
parkeren, bijvoorbeeld: beleidsmedewerkers, 
ontwikkelingmanagers, gebiedsmanagers, plan- 
economen ed.  

Binnenkort informeren wij u verder over dit 
aanbod. Via de site www.scobe.nl blijft u 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Binnen die contouren houden de afdelingen 
hun eigen verantwoordelijkheid. Het parkeer- 
bedrijf is dus geen extra managementlaag. 

Sturen
Een belangrijk stuurinstrument voor het par-
keerbedrijf is de kwartaalrapportage. Deze 
is opgebouwd volgens een gestandaardi-
seerd model waardoor cijfers vergelijkbaar 
worden en ontwikkelingen zichtbaar. De 
rapportage bevat gegevens over verkochte 
parkeeruren, inkomsten en geleverde pres-
taties door de uitvoering. Sturen doet het 
parkeerbedrijf ook op financiën. Daarvoor 

werd de indeling van de financiële adminis-
tratie zelfs aangepast zodat nu direct zicht-
baar is welke kosten aan de verschillende 
activiteiten zijn toegedeeld. Dat maakt de 
beoordeling eenvoudiger en de besturing 
meer direct. 

De verantwoordelijkheid voor het parkeer-
bedrijf ligt in handen van de parkeermana-
ger. Dit is een nieuwe (full time) functie in 
Hoorn. Sinds februari dit jaar is Charlotte 
Bakker als parkeermanager bij Hoorn in 
dienst. Zij geeft nu verder gestalte aan de 
bedrijfsvoering van het parkeren. 

Bakker: “Binnen de organisatie moest men 
wel even wennen aan de opdrachtgevers-
rol van het parkeerbedrijf, maar we zien al-
lemaal dat het nu al zijn vruchten afwerpt 
en dat motiveert. We krijgen beter zicht op 
wat er in de uitvoering gebeurt, dat is goed 
voor de kwaliteit van beleid en het finan- 
cieel resultaat”. Het parkeerbedrijf zorgt 
voor een beter exploitatieresultaat en dat 
is al in 2010 in de cijfers zichtbaar. In een 
tijd waarin alle gemeenten voor een om-
vangrijke bezuinigingsopgave staan, is dat 
meer dan welkom. 

Colofon 

Update is een uitgave van Spark.
Spark helpt opdrachtgevers bij de exploitatie 
van parkeerplaatsen op straat en in de garage 
met o.a.
  ontwikkeling van visie op parkeerbeleid 
  verbeteren van bedrijfsvoering en 

 exploitatieresultaat
 beter benutten van parkeerplaatsen
 ontwikkeling van parkeeraccommodaties
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Ontwikkeling
Parkeerbalans en parkeerconcept 
bepalen 2 dagen
Functies, doelgroepen en parkeergedrag

Keuze parkeervoorzieningen 1 dag
Ontwerpen, ontwikkelen en realiseren

De business case 2 dagen
Onderbouwen van een investeringsbeslissing

Competentieworkshop:
Procesmanagement 1 dag

Beheer en exploitatie
Strategisch beheer 1 dag
Portfoliomanagement

Tactisch beheer 2 dagen
Assetmanagement

Operationeel beheer 2 dagen
Property management

Competentieworkshop:
Adviesvaardigheden 1 dag

Beleid

Parkeren in context 1 dag

Parkeerdoelen en -maatregelen 1 dag

Montoring en evaluatie 1 dag

Competentieworkshop:
Beleidsbeïnvloeding 1 dag

In Nederland bestaat een tekort aan opgeleide parkeermanagers. Dat voelen 
gemeenten, maar ook private partijen. Parkeermanagers leerden het vak tot nu 
toe vooral in de praktijk. Onder andere daardoor zijn relatief weinig mensen met 
kennis en kunde beschikbaar voor een groeiende vraag naar leidinggevenden 
bij parkeerorganisaties. 


