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Onderwerp
IPads raadsperiode 2018-2022.
Voorstel
1. Als bestemming voor de door de raads- en commissieleden in te leveren IPads te
bepalen dat:
a. ieder raads- en commissielid de gelegenheid wordt geboden om maximaal één
IPad van de gemeente te kopen;
b. de overige apparatuur wordt ingezet als tijdelijke apparatuur voor raads- en
commissieleden, als reserve-apparatuur en voor de ambtelijke organisatie.
2. Te besluiten dat het bedrag van de verkochte IPads wordt toegevoegd aan het
budget voor vorming en opleiding van de raad.
Inleiding
De raads- en commissieleden hebben op grond van het Rechtspositiebesluit Decentrale
Politieke Ambtsdragers en de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
gemeente Weert 2019 voor de duur van de uitoefening van hun functie een IPad van de
gemeente in bruikleen.
Na afloop van een raadsperiode leveren alle raads- en commissieleden de apparatuur bij
de gemeente in. Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode ontvangen de raadsleden (en
commissieleden) nieuwe apparatuur in bruikleen.
Beoogd effect/doel
Het geven van een bestemming aan de in te leveren IPads.
Argumenten
Artikel 3 lid 3 van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Weert
2019 schrijft voor dat de gemeenteraad, door middel van een initiatiefvoorstel van het
FVO, bepaalt welke bestemming de iPads krijgen aan het einde van de raadsperiode. Uw
raad geeft met onderhavig initiatiefvoorstel invulling aan deze bepaling.
Voorgesteld wordt om de raads- en commissieleden, net zoals dit gebeurd is met de
computerapparatuur uit de raadsperiode 2014-2018, de gelegenheid te bieden een IPad te
kopen van de gemeente.
De apparatuur die niet wordt overgenomen wordt tijdelijk beschikbaar gesteld aan de nog
te benoemen commissieleden. Voor hen is nog geen apparatuur aangeschaft omdat nog
niet bekend is of en zo ja, hoeveel commissieleden er worden benoemd. Ook de
raadsleden die worden geïnstalleerd als opvolgers van de te benoemen wethouders dienen
zo snel mogelijk te kunnen beschikken over een IPad.
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De apparatuur wordt verder gebruikt om als vervangende apparatuur aan raadsleden (en
commissieleden) beschikbaar te stellen in geval van problemen met de nieuwe iPads of als
oplossing voor (tijdelijke) knelpunten in de ambtelijke organisatie.
Kanttekeningen en risico’s
De gemeente zorgt ervoor dat de ingeleverde IPads worden opgeschoond, leeg gemaakt
en teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De door de gemeente aangemaakte gmailaccounts van de raads- en commissieleden worden beëindigd. Hierdoor is er geen sprake
van enig veiligheidsrisico.
Financiële gevolgen
De raads- en commissieleden kunnen een IPad voor de marktconforme prijs van € 175,van de gemeente kopen. Voorgesteld wordt om het bedrag dat de gemeente ontvangt
voor de verkochte IPads toe te voegen aan het budget voor vorming en opleiding van de
raads- en commissieleden. Dat is met het bedrag dat voor de verkochte IPads uit de
raadsperiode 2014-2018 is ontvangen eveneens gebeurd.
Uitvoering/evaluatie
Er wordt een koopovereenkomst gesloten tussen de gemeente en het raads- of
commissielid dat een IPad koopt. Maximaal kan er één IPad per raads- of commissielid
worden gekocht.
Communicatie/participatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
Geen.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het fractievoorzittersoverleg,
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Advies raadscommissie
Dit voorstel is niet behandeld in een raadscommissie.

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 8 maart 2022,

besluit:
1.

Als bestemming voor de door de raads- en commissieleden in te leveren IPads te
bepalen dat:
a. ieder raads- en commissielid de gelegenheid wordt geboden om maximaal één
IPad van de gemeente te kopen;
b. de overige apparatuur wordt ingezet als tijdelijke apparatuur voor raads- en
commissieleden, als reserve-apparatuur en voor de ambtelijke organisatie.
2. Te besluiten dat het bedrag van de verkochte IPads wordt toegevoegd aan het
budget voor vorming en opleiding van de raad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 2022.

De griffier,

De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

mr. R.J.H. Vlecken

