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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het voornemen een lidmaatschap af te sluiten bij coöperatie SHPV.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2022

besluit:

Geen wensen of bedenkingen in te dienen over het voornemen van het college om een 
lidmaatschap af te sluiten bij coöperatie SHPV.
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Voorgesteld besluit
Geen wensen of bedenkingen in te dienen over het voornemen van het college om een 
lidmaatschap af te sluiten bij coöperatie SHPV.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (vanaf nu: SHPV) is een landelijke coöperatie van en 
voor gemeenten en biedt de infrastructuur voor digitalisering van het parkeerbeleid waardoor het 
voor parkeerders mogelijk is om parkeerbelasting via de app van de zelfgekozen provider te 
betalen in plaats van via een parkeerautomaat.
Gemeente Bloemendaal heeft sinds 14 juni 2013 een aansluitingsovereenkomst met SHPV en 
maakt gebruik van hun diensten, maar is (nog) geen lid van de coöperatie.

Om de coörperatie in stand te kunnen houden is het echter noodzakelijk dat gemeenten zich niet 
alleen aansluiten, maar ook daadwerkelijk lid zijn of worden van de coöperatie. Wetgeving schrijft 
voor dat een coöperatie haar activiteiten liefst volledig, maar ten minste voor 90oZo voor haar leden 
moet uitvoeren. Vanwege het beperkte aantal leden nadert het SHPV de grens van wat zij nog 
rechtmatig mag doen. Voor het voortbestaan van de coöperatie is het daarom noodzakelijk dat alle 
gemeenten die aangesloten zijn nu ook daadwerkelijk lid worden. In het verleden is het, om 
pragmatsiche redenen (het besparen van procedures voor gemeentelijke besluitvorming) 
toegestaan om ook zonder lidmaatschap aan te sluiten, een situatie die nu om de aangegeven 
redenen moet veranderen.

Beoogd effect
In stand houden van de coöperatie SHPV, zodat deze zijn diensten kan blijven aanbieden.

Politieke keuzeruimte
Artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet regelt dat het college slechts besluit tot de oprichting 
van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties 
en onderlinge waarborgmaatschappijen, nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Gedachtegang
Argumenten
Door het lidmaatschap blijft de coöperatie bestaan
De coöperatie verzorgt op dit moment voor de gemeente Bloemendaal het mobiel parkeren via alle 
parkeerproviders. Nu steeds meer mensen een smartphone hebben, groeit de behoefte aan 'mobiel 
parkeren'. De automobilist meldt zich via zijn telefoon, per sms, of via een webapplicatie aan en af 
voor een parkeerplaats. In het NPR (nationaal parkeerregister) worden real time alle 
parkeerrechten geregistreerd. Parkeerproviders innen de parkeerkosten van hun klanten. De 
facturering aan de providers verloopt via het SHPV. De gemeente hoeft daardoor niet zelf 
afspraken te maken met de verschillende providers en profiteert van collectieve tarieven.

Zo'n 60o7o van de parkeeropbrengsten bestaat inmiddels uit betalingen via betaal apps (via het 
SHPV).

Het SHPV onderhandelt daarnaast namens gemeenten over de tarieven en aansluitkosten voor 
providers: die ontvangen een betalingskorting van 1.507o over de opbrengst van het mobiel 
parkeren. Deze korting wordt maandelijks verrekend met de parkeeropbrengsten. De gebruiker 
betaalt de provider veelal een starttarief naast het door de gemeente bepaalde tarief voor het 
parkeren of verblijven.
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Door het lidmaatschap krijgt de gemeente invloed op het beleid van SHPV 
Alle gemeenten die lid zijn, vormen de algemene ledenvergadering. Voor het gebruik van de 
diensten van het SHPV is een tarief vastgesteld per transactie dat jaarlijks door SHPV gefactureerd 
wordt en door de ALV is vastgesteld. Door lid te worden krijgt de gemeente dus invloed op de 
gehanteerde tarieven.

Kanttekeningen
Geen. Aan het lidmaatschap zijn immers geen aanvullende kosten verbonden.

Alternatieven
Afzonderlijk met elke partij afspraken maken.

Overwegingen van het college
Met het lidmaatschap van het SHPV draagt Bloemendaal bij aan de coöperatieve gedachte en kan 
zij op de lange termijn gebruik blijven maken van de aangeboden diensten.

Middelen
Financiële middelen
De kosten en baten van het bovenstaande zijn reeds gedekt binnen de lopende parkeerbegroting 
en overeengekomen in de overeenkomst die met het SHPV is gesloten. Aan het lidmaatschap zijn 
geen aanvullende kosten verbonden.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
N.v.t.

Bijlagen

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


