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Onderwerp:
Bijdrage aan transitiebudget en weerstandsvermogen ParkeerService

Kennisnemen van:

Een te verwachten financiële bijdrage van ten minste 100.000 euro aan het transitiebudget en het
weerstandsvermogen van ParkeerService omwille van de huidige financiële situatie en het voortbestaan
van de coöperatie.

Inleiding:
De gemeente is lid van de Coöperatie ParkeerService U.A. (hierna CPS). Als lid van CPS is de gemeente
als mede-eigenaar automatisch ook lid van de algemene ledenvergadering (ALV). In deze vergadering
worden zaken besloten/ besluiten genomen die invloed hebben op de koers, de bedrijfsvoering en het
resultaat van CPS. Als mede-eigenaar van de coöperatie dragen we hiervoor een
medeverantwoordelijkheid. In de ALV hebben alle gemeentelijke leden een gelijke stem.
De Coöperatie ParkeerService U.A. (hierna: CPS) verkeert financieel in zwaar weer. T ijdens de
aankomende ALV dienen een aantal besluiten te worden genomen die het tij moeten keren. Indien geen
besluiten worden genomen heeft de CPS medio juni 2017 een liquiditeitstekort. De te nemen besluiten
hebben nadelige financiële consequenties voor de gemeente Woerden van tenminste 100.000 euro. Het
precieze bedrag is afhankelijk van de verdeelsleutel waar op 2 juni over gestemd wordt. Naar verwachting
zal het bedrag niet hoger zijn dan 200.000 euro.
Ontstaansgeschiedenis
Onze gemeente is in 2011 lid geworden van de CPS. Een groot aantal operationele taken zijn bij hen
ondergebracht. Hiervoor betalen we jaarlijks uitvoeringskosten. CPS heeft de uitvoeringstarieven een
aantal jaren niet verhoogd. In de begroting 2015 is voor het eerst een indexatie van 1,5 7o op de
uitvoeringstarieven doorgevoerd. Eind december 2015 werd de CPS voor het eerste sinds haar oprichting
in 2010 geconfronteerd met een negatief jaarresultaat van C 200K. Dit tekort was niet begroot en werd pas
na de december ALV bekend. In januari 2016 zijn de leden hierover geïnformeerd. Als reactie hierop
hebben meerdere leden verzocht om een extra ALV waarin de ontstane financiële situatie kon worden
toegelicht, inclusief een meerjarenperspectief en een plan van aanpak met daarin verbetermaatregelen om
in de toekomst een nieuw tekort te voorkomen. Het tekort over 2015 zou eenmalig zijn en kon worden
geboekt ten laste van het eigen vermogen. De solvabiliteit bleef met ruim 30 7o hoger dan de zichzelf
opgelegde norm van minimaal 25X. Ook in een onderzoek van de externe accountant zijn geen feiten
geconstateerd die wijzen op onrechtmatig handelen.
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In aanloop naar de ALV van juni 2016 bleken de oorzaken van het tekort alsnog een structureel karakter te
hebben. Een winstwaarschuwing van circa -600K werd afgegeven. Vooral de kostprijscalculatie bleek uit de
pas te lopen met de werkelijke kosten. De indirecte kosten bleken te hoog te zijn. In de juni ALV is door de

leden gevraagd om haast te maken met het opstellen van een plan van aanpak met daarin
verbetermaatregelen. En de uitvoering te versnellen en te intensiveren. Door de directie van de CPS werd
dat het verbeterplan naar verwachting een significante negatieve impact heeft op het vermogen en het
resultaat van de CPS.
De raad van commissarissen (hierna: RvC) heeft daarbij aangeven geen enkel risico van verkeerde
inschattingen te willen lopen en heeft KPMG opdracht gegeven een second opinion op het verbeterplan op
te stellen. Naar aanleiding van de bevindingen van KPMG heeft de RvC in augustus 2016 het bestuur op
non-actief gesteld. Er was geen vertrouwen meer in een goede afloop. De RvC heeft vervolgens op een
extra ALV de lidgemeenten gevraagd te besluiten tot ontslag van het bestuur. Zo geschiede. Er werd in rap
tempo een interim directeur aangetrokken met jarenlange ervaring bij diverse coöperaties. In opdracht van
de ALV van september werd gevraagd stappen te zetten om - op een financieel verantwoordde manier - de
continu ïteit en stabiliteit van de CPS te garanderen en de dienstverlening te verbeteren. In de ALV van
december 2016 is dit vertaald naar concrete kaders, waaronder een voorlopige begroting 2017.
Speerpunten hierbij zijn richten, inrichten en verrichten. In maart 2017 is een tekort over 2016 genoemd van
648K.

Kernboodschap:

Tijdens de extra ALV van 19 april 2017 zijn de (herziene) sluitende begroting 2017 en het
meerjarenperspectief 2018-2020 vastgesteld. Om de komende maanden het functioneren van de
coöperatie mogelijk te maken is besloten dat ieder lid, op basis van een factuur, de bijdragen voor het
derde en vierde kwartaal vooruit voldoet. Ook is gesproken over wat noodzakelijk is om de coöperatie
gezond te maken. Deze ingrijpende reorganisatie gaat gepaard met transitiekosten en met een mogelijke
aanvulling van het weerstandsvermogen.
In de volgende ALV op 22 juni 2017 worden de visie, het plan van aanpak, de vernieuwde governance en
de transitiekosten (inclusief verdeling naar de lidgemeenten) vastgesteld. De totaal benodigde 2,2 miljoen
moet voldoende zijn om het hele transitieproces (reorganisatie) te kunnen realiseren. Daarnaast wordt nog
600.000 euro gevraagd voor de aanvulling van het weerstandsvermogen. Uitgangspunt is dat de herziene
begroting 2017 en de begrotingen voor de jaren 2018 t/m 2020 sluitend zijn. Tijdens de ALV van 22 juni
2017 wordt ook besloten over een nieuw verdienmodel, als onderdeel van het financieel gezond houden
van de coöperatie. Dit betreft een wezenlijke verandering in de bedrijfsvoering waarbij de kostprijs van de
ingekochte dienstverlening nauwkeuriger wordt doorbelast en indirecte kosten worden gedekt vanuit
lidmaatschap-toeslagen.
De financiële bijdrage van onze gemeente is nog niet exact bekend. Dit is afhankelijk van de vast te stellen
verdeelsleutel. Na de ALV van 22 juni zullen wij u informeren over de eenmalige bijdrage aan de coöperatie
om dit bedrijf financieel gezond te maken en over de structurele effecten van het vernieuwde verdienmodel.
Ons college heeft vertrouwen in de maatregelen die nu genomen worden. Wel hebben we besloten
voorwaarden te verbinden aan het beschikbaar stellen van de middelen. Deze voorwaarden worden op de
ALV van 22 juni ingebracht. Daarnaast houden we de ontwikkelingen extra in de gaten zowel ambtelijk als
bestuurlijk en is er vanuit financiën en concernzaken iets meer toezicht.

Financiën:

Op de ALV van 22 juni 2017 wordt een besluit genomen over de verdeelsleutel van het transitiebudget en
de aanvulling op het weerstandvermogen. Tot die tijd is nog niet exact bekend welke financiële bijdrage van
onze gemeente wordt gevraagd. Wel is op basis van eerdere berekeningen een bijdrage te verwachten van
meer dan 100.000 euro. In het kader van de cf. notitie Financial Governance hebben we hierover een
actieve meldplicht aan uw raad. Omdat dit een onvermijdelijke onvoorziene uitgave betreft (voortkomend uit
onze deelname een de coöperatie) ontkomen we er niet aan om het uiteindelijke bedrag te voldoen.
Hiervoor zijn binnen de begroting geen middelen beschikbaar. In de bestuursrapportage wordt een voorstel
gedaan voor dekking.

Vervolg:

Wanneer op de ALV van 22 juni 2017 een besluit wordt genomen over de verdeelsleutel wordt uw raad zo
snel mogelijk geïnformeerd over het exacte bedrag.

Bijlagen:

n.v.t.
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