Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 RvO
Aan het college van burgemeester en wethouders te Alkmaar
Alkmaar, 20 januari 2021
Betreft: zorg over de positie van medewerkers nu werkzaam in Alkmaar voor CPS na uittreding CPS
en uitbesteding van taken aan een commerciële marktpartij.

Geacht college,
Als gevolg van de uittreding bij de CPS en het raadsbesluit van 25-06-2020 is het college bezig met
een aanbesteding voor de uitvoering van de Alkmaarse parkeerdienstverlening. In de fractie van D66
heeft de Nederlandse BOA Bond hun zorg uitgesproken over de positie van medewerkers nu
werkzaam in Alkmaar voor CPS.
Naar aanleiding van die informatie maakt D66 zich zorgen over de verschillen die zouden kunnen
ontstaan tussen de buitengewoon opsporingsambtenaren voor parkeerhandhaving die mogelijk in
dienst komen van een commerciële partij en de opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente.
Een verschil zowel rechtspositioneel als bij de uitoefening van hun taak, en de daartoe wettelijk
beschikbaar gestelde bevoegdheden en middelen.
Naar aanleiding van bovenstaande heeft D66 de volgende vragen aan het college.
1. Is het college het met ons eens dat een verschil tussen de verschillende opsporingsmedewerkers
onwenselijk is? Zo nee graag motiveren.
2. Wil het college de mogelijkheden onderzoeken om de rechtposities gelijk te krijgen tussen de
boa’s werkzaam als opsporingsmedewerkers parkeerhandhaving die overgenomen worden door een
nader te bepalen commerciële partij met die van de boa’s die vallen onder de gemeentelijke
regelingen.
3. Is het college het met ons eens dat boa’s met betrekking tot de parkeerhandhaving die niet in
dienst zijn van de gemeente dezelfde wettelijke mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor de
uitoefening van hun taak zouden moeten hebben als de opsporingsambtenaren in dienst van de
gemeente. Dat deze mogelijke ongelijkheid in beschikbare bevoegdheden onwenselijk is? Graag een
motivatie van uw antwoord.
4. Wil het college onderzoeken of en hoe de in vraag 3 genoemde mogelijk optredende ongelijkheid
kan worden voorkomen.
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Steven Smit, raadslid D66 Alkmaar

