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Annotatie

Ten qeleide
De vragen die het raadslid Flos in zijn notitie stelt behoren eigenlijk
behandeld te worden in de commissie Kunst en Cultuur, Lokale Media,
Sport en Recreatie, Bedrijven, Deelnemingen en Inkoop. De vragen
hebben narnelijk betrekking op de keuze van de Dienst Stadstoezicht
aangaande de ontwikkeling van haar productiemiddelen.
De stadsdelen zijn opdrachtgever van de Dienst Stadstoezicht en
hebben hun opdracht gegund op basis van een onderhandse gunning of
aanbesteding. De raad heeft op 4 juni 2008 ingestemd met de
ontvlechting van de parkeeractiviteiten van de dienst Stadstoezicht,
waarbij de fiscale handhaving wordt ondergebracht in een Parkeer BV,
die op termijn geprivatiseerd kan worden. Dit besluit heeft tot doel via
marktwerking de tarieven voor fiscale handhaving marktconform te
krijgen. Dit legt de prikkel om zo efficient mogelijk te produceren bij deze
Parkeer BV. De Parkeer BV zet de ontwikkeling van de scantechnologie
die door de Dienst Stadstoezicht is ingezet voort
Antwoorden
Welke procedures worden gevolgd als het gaat om het selecteren van
een nieuw handhavingsysteem?
De Dienst Stadstoezicht heeft zich allereerst op de markt georfenteerd
op mogelijke oplossingen om de fiscale handhaving efficiSnter vorm te
geven. Na deze orientatiefase is een projectplan gemaakt en zijn
opdrachten verleend aan leveranciers. Hierbij zijn de Europese
aanbestedingsregels in acht genomen, evenals de gemeentelijke
procedures die gelden voor grote ICT-projecten.
Is er in deze procedure onderzoek gedaan naar alternatieve systemen
naast het kentekenscannen? Zoja, hoe?
In 2002 heeft een zogenaamde request for information plaatsgevonden.
Daarnaast is marktinformatie ingewonnen via o.a. de beurs Intertraffic.
Ook zijn collegadiensten in andere gemeentes benaderd om inzicht te
krijgen in mogelijke oplossingen.
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