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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp
Vervangingsínvestering iPads raads- en commissieleden

Voorstel
De vervangingsinvestering voor de iPads voor de raads- en commissieleden te vervroegen
van 2019 naar 2018.

Inleiding
De huidige iPads van de raadsleden zijn begin 2015 aangeschaft. Afschrijving start in het
jaar na aanschaf en loopt van 2016 tot en met 2019 (4 jaar). De griffier heeft, met het
oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, voorgesteld om de vervanging van de
iPads één jaar te vervroegen. In de begroting 2018 is geen budget opgenomen voor
vervanging van de iPads in 2018, maar pas in 2019.

Beoogd effect/doel
Beoogd doel is dat de nieuwe raad bij aanvang van de raadsperiode20LS-2022 over
nieuwe iPads beschikt. De iPads van de medewerkers van de griffie vallen onder hetzelfde
budget als dat voor de raads- en commissíeleden.

Argumenten
De raad en de raadscommissies werken digitaal (papierloos). Het is voor het werk van de
raads- en commissieleden noodzakelijk dat zij over goed functionerende
computerapparatuur van de gemeente beschikken. Het is efficiënter als de apparatuur
telkens bij de start van de nieuwe raadsperiode wordt vervangen. De nieuwe raads- en
commissieleden beschikken dan eerder over de apparatuur dan wanneer de door de
vertrekkende raadsleden ¡n te leveren iPads moeten worden ingenomen, opgeschoond,
opnieuw ingericht en weer uitgereikt.

Ook de ambtelijke inzet is aanzienlijk minder bij het vervangen van de iPads in 2018 (zie
hierna).
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Kanttekeningen en risico's
Financiële kanttekening: zie hierna bij financiën.

Financiële oevoloen
Het voorstel is om de vervangingsinvestering ad € 35.000,- voor computerapparatuur
raacls- err cunurìissieledert (tltatts iPads) éérr jaar te vervroegerì v¿rì 2019 naar 2018. Dit
bedrag is conform het opgenomen bedrag in de begroting onder nr 6 in het overzicht
vervangingsinvesteri ngen 20 18-202 1.
De kapitaallasten voor de vervanging bedragen vanaf 2019 € 9.188,- welke opgenomen
zijn in de begroting 2Ot8, jaarschijf 2019. De kapitaallasten voor de "oude" iPads
bedragen in 2019 € 4.500,- welke zijn opgenomen in de begroting.

De fractievoorzitters hebben gekozen voor iPads met een groter beeldscherm dan de
huidige (12,9 inch). Het bedrag van de vervangingsinvestering is voldoende voor de
aanschaf van deze iPads voor raad en griffie. Wanneer er echter in de nieuwe
raadsperiode commissieleden-niet-raadsleden door de raad worden benoemd, is het
budget niet toereikend.

Een oplossing hiervoor kan gevonden worden in het volgende:
- De griffie heeft een voorkeur voor iPads met een kleiner beeldscherm (9,7 inch).

Deze zijn goedkoper.
- De iPads zijn nog niet geheel afgeschreven. De raads- en commissieleden zal de

mogelijkheid worden geboden deze tegen de restwaarde over te nemen. De iPads
hebben een restwaarde van € 234,- per stuk incl. tablet case. Afhankelijk van de
staat van de betreffende iPad zou een vraagprijs van € 200,- reëel zijn.

Personele oevoloen
De ambtelijke inzet is bij vervanging gedurende de raadsperiode (in 2019) aanzienlijk
groter dan bij vervanging in 2018.

Bij vervanging na de verkiezingen worden de nieuwe iPads al geruime tijd vóór de
verkiezingen besteld en ingericht, waarna deze meteen na aanvang van het
raadslidmaatschap door de raads- en commissieleden in gebruik kunnen worden genomen.

Wanneer de iPads in 2019 worden vervangen moeten de vertrekkende raadsleden hun
iPad in maart 2018 inleveren. Deze moeten worden leeggemaakt en voor de nieuwe
raadsleden opnieuw worden ingericht. Hiermee is en¡ge tijd gemoeid, waardoor de nieuwe
raadsleden nlet meteen blJ de start van hun raadslldmaatschap over de gemeentelijke
apparatuur kunnen beschikken. In 2019 worden dan voor alle raads- en commissieleden
nieuwe iPads besteld die ook ingericht moeten worden. Voor een deel is dit dus dubbel
werk.

Juridische qevoloen:
Geen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Gomm unicatie/ partici patie
De raad informeren via de TILS lijst.

Overleg gevoerd met
Intern:

- ICT-adviseur J. Steijvers
- Afdeling financiën C. van den Oever
- FVO
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niet van toepassing.
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