Toelichting concept Plan van Aanpak Vernieuwing Handhaving

In het oorspronkelijke contract lag de realisatie van beide onderdelen (HHU en PMS) in e'en hand. In
het vervolgtraject zal dit niet meer het geval zijn. De koppeling tussen deze beide onderdelen dient
DST zelf te organiseren.
Centraal bij de koppeling tussen PMS en de Handhaafuitrusting staat een verzameling van alle
parkeerrechten (Database parkeerrechten). Hierin worden alle parkeerrechten vastgelegd. In het
handhaafproces wordt op basis van eenkenteken gecontroleerd of iemand het recht heeft om op de
betreffende plek en tijd te parkeren. Aan de andere kant dienen sancties vanuit de handhaafuitrusting
te worden geleverd aan het PMS. Deze parkeerrechtendatabase was initieel onderdeel van het PMS.
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Tot op dit moment is er in het project van uit gegaan dat vernieuwing van de processen en de
geautomatiseerde ondersteuning daarvan in 66n keer zou gebeuren. Een fasering hierbinnen werd
alleen gehanteerd vanuit de noodzaak om tijdig onderdelen op te leveren (splitsing release 1 en release
2) of vanuit de wens om geen risico te nemen bij de implementatie (werken met een pilot). Essentieel
daarbij was dat release 1 tenminste de functionaliteit van de bestaande systemen zou bevatten.
Gezien de tijd die nu verloren is gegaan, is aanpassing van deze strategie noodzakelijk. Er zal op zijn
vroegst in 2006 alle onderdelen geimplementeerd kunnen worden, Vanuit de organisatie is het echter
noodzakelijk om al in 2005 onderdelen te implementeren. Hierbij dient
• de continui'teit van de bestaande systemen niet in gevaar te worden gebracht
• een bijdrage te worden geleverd in de zin van kostenbesparing/efnciency
• een bijdrage te worden geleverd aan het terugdringen van oneigenlijk gebruik en misbruik van
vergunningen
• zo veel mogelijk rekening te worden gehouden met de uiteindelijke oplossing
• de kans op desinvestering zo klein mogelijk te zijn

Aan al deze randvoorwaarden kan worden voldaan door een combinatie van

