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Even voorstellen



Even voorstellen

• 66.000 inwoners

• 9e stad van Noord-Brabant en 55e stad van Nederland

• Stadsrechten vanaf begin 1200

• Bijna 500 Rijks- en gemeentelijke monumenten

• Circa 6.000 gereguleerde parkeerplaatsen

• Circa 1.000 consumenten parkeerplaatsen

• 140 straatparkeerautomaten



Even voorstellen



Even voorstellen

• Opgericht in 2005 (100% eigendom gemeente BoZ)

• PBB is een toekomstbestendige organisatie, gericht op een 
doelmatige en economisch verantwoorde uitvoering van haar 
toevertrouwde taken

• 22 personeelsleden

• Handhaven (fiscaal en regionale breed), garagebeheer, 
vergunningverlening, front- en backoffice, bezwaar en beroep
afhandeling, technische dienst, informeren en adviseren
gemeente, managementinformatie en parkeeronderzoek.



Keuzestress



Keuzestress

Moet ik consessies doen, omdat ik kleiner ben?

Ik heb:
• taken en verantwoordelijkheden
• ambities
• middelen

Behoefte aan:
• parkeer- en managementdata
• efficiente uitvoering van beleid
• prijs / kwaliteit



Keuzestress

Bron: www.winst.nl



Opdracht

Hoe kan ik als
Parkeerbeheer voldoen
aan deze “Big” ambitie?



Opdracht

• Modernisering beleid
• Digitalisering processen
• Reorganiseren bedrijf
• Optimalisatie bedrijfsprocessen
• “Big” businesscase

Automatisch wat kan, handmatig waar het moet!
Parkeer- en managementinfo

Is dit voldoende voor de “Big” ambitie?



Opdracht

24/7 organisatie

Parkeergarage management

Dure investeringen voor één opdrachtgever

Verdere optimalisatie kostbaar voor slechts
1 ‘kleinere’ gemeente

Nog steeds niet optimaal gebruik maken
van eigen kracht (mens en middelen)



Samenwerken



Samenwerken

Voldoen aan wet en regelgeving (inkoop)

Gebruik maken van elkaars krachten:
• meer focus
• meer massa
• specialisatie
• kosten verdelen

Doen waar je goed in bent en daar beter in worden!
De markt gebruiken daar waar nodig



Conclusie

Hoe zijn wij toch groot?

• Voldoen aan de “Big” ambitie, met elkaar hebben
we alles

• Zelf de regie (DVO)

• “State of the art” technologie en innovatie

• Samenwerken en ondernemen



Conclusie

Roosendaal



Conclusie

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

bijdrage gemeente

begroting PBB

Bedragen in miljoen euro

Wat levert het op?



Einde


