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Afdeling : Griffie  Raadsvoorstel: 
DJ-1952616  

Naam opsteller voorstel : Mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten 
m.wolfs@weert.nl / 0495-575206 

Zaaknummer: 
1952615 

Portefeuillehouder : mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM  
 

 
Onderwerp 
Bijstelling investeringsbudget voor aanschaf iPads raads- en commissieleden en griffie. 
 
Voorstel 

1. Het investeringsbudget voor aanschaf iPads raads- en commissieleden en griffie 
van € 50.000,- bij te stellen naar € 69.500,-.  

2. De kapitaallasten ad € 5.362,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024 
en verder.  

 
Inleiding 
Het investeringsbudget voor de aanschaf van computerapparatuur voor de raads- en 
commissieleden die in 2022 aantraden en voor de medewerkers van de griffie bedroeg  
€ 50.000,-. De werkelijke kosten bedroegen € 69.500,-. In de financiële verordening staat 
dat als een investeringsbudget met 10% wordt overschreden de budgethouder een apart 
raadsvoorstel aan de raad dient voor te leggen.  
 
Relatie tot de strategische visie 
Niet van toepassing. 
 
Beoogd effect 
Voldoen aan de bepalingen in de financiële verordening. 
 
Beoogd(e) doel(en)  
Het investeringsbudget bijstellen.  
 
Argumenten  
De kosten voor de aanschaf van de iPads, de tabletcases en de initiële installatie van de 
iPads zijn hoger gebleken dan in 2018 geraamd. De kosten van materialen zijn gestegen, 
onder meer door de Covid-pandemie. Voorheen gebeurde de installatie van de iPads door 
de reguliere ambtelijke organisatie. Thans is deze uitbesteed aan een externe partij.  
Ook zijn er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 twee raadsleden meer dan in 
2018 voorzien. Elke fractie kan twee commissieleden laten benoemen, in totaal zijn dit 14 
personen. De uitbreiding van de griffie met een communicatieadviseur is in 2018 ook niet 
voorzien bij het bepalen van de omvang van het investeringsbudget.  
Er heeft tussentijds geen bijstelling kunnen plaatsvinden omdat de inkoop en installatie 
van de apparatuur na de gemeenteraadsverkiezingen in één keer diende plaats te vinden.  
 
Kanttekeningen en risico’s  
Geen.  
 
Financiële gevolgen 
Bij het oorspronkelijke investeringsbudget ter hoogte van € 50.000,- is geen rekening 
gehouden met de rente. De jaarlijkse kapitaallasten die in de begroting zijn opgenomen 
bedragen € 12.500,-. Dit zijn enkel de afschrijvingslasten. 
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Door het bijstellen van het investeringsbudget en het bijramen van de rentelasten over 
het volledige investeringsbedrag worden de kapitaallasten verhoogd met € 5.362,- per 
jaar gedurende 4 jaren. De aanvullende afschrijving bedraagt € 4.875,- ( € 19.500 : 4) en 
de volledige rente € 487,- (0,7% van € 69.500,-). Dit met ingang van het jaar na het 
afsluiten van het investeringsbudget 
 
Participatie 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Planning  
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing.  
 
Bijlage(n)  
Geen. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 

Het presidium van de gemeente Weert, 
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1952616  
 
Advies raadscommissie Middelen & Bestuur d.d. 7 februari 2023, 
 
- 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van het presidium van 25 januari 2023,  
 
 
 
 besluit: 
 

1. Het investeringsbudget voor aanschaf iPads raads- en commissieleden en griffie 
van € 50.000,- bij te stellen naar € 69.500,-.  

2. De kapitaallasten die voortvloeien uit beslispunt 1 ad € 5.362,- ten laste te 
brengen van het begrotingssaldo 2024 en verder.  

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 februari 2023. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


