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Gevraagde besUssing(en):

1. In te stemmen met deelname aan het Clearinghouse Parkeren __
2. in te stemmen om als initiaffefnemer en aandeelhouderlBHB® te participeren door uren

inzet van eigen personeel

Toelichting:

Aanleiding
Eind 2006 heeft de gemeente Amsterdam, Stadstoezicht, tijdens een symposium met 20 grote en
middelgrote gemeenten toegelicht wat haar beweegredenen waren om te komen tot een zogenaamde
parkeerrechtendatabase. Deze parkeerrechtendatabase kan worden uitgebreid tot een open
infrastructuur die door meer organisaties kan worden benut: het Clearinghouse Parkeren.
Zes gemeenten hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of een Clearinghouse Parkeren
bijdraagt aan de versnelling van de marktintroductie van elektronisch betalen, digitaal handhaven en
de ontsluiting van mobiliteitsinformatie op het gebied van parkeren, De zes gemeenten doen dit als
kerngroep uit een grotere groep gemteresseerde gemeenten.

W a a r g a a t h e t o v e r 9 ^ ^ ^ ^ ^ m ^ i m i ^ ^ m m ¥ ^
Een clearinghouse is een organisatie die intermedial is voor een veelvoud van partijen inzit, in het
geval van een clearinghouse parkeren, tussen diverse gemeenten enerztjds en meerdere providers
anderzijds. in Amsterdam is DST nu een soort van clearinghouse tussen de stadsdelen enerztjds en
de belparkeerproviders anderzijds.

Waarom nu een besluit
- na het initiate onderzoek van de zes gemeenten is gebleken dat het initiatief

levensvatbaar is
- om over te kunnen gaan tot reaiisatie van het initiatief dient er nu een organisatie ingericht

te worden

Waarom deelname aan het CHP
- verbeteren van kwaliteit, o.a. beschikbaarheid PrDb, handhaving enz.
- reductie organisatorische complexiteit. DST is, zoals andere gemeentelijke diensten, niet

ingericht om een 24/7 IT-dienstveriening te verzorgen- verminderen operationele kosten van DST

Andere deelnemers aan de reaiisatie van het CHP zijn: gemeente Enschede, Amersfoort, Rotterdam,
Groningen en Utrecht en Denion.


