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 Overstap naar digitaal werken 
 

 

 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. Met ingang van 01-01-2015 te starten met het digitale werken waarbij alle stukken  

digitaal worden aangeboden; de financiële stukken worden voorlopig ook nog in 
papieren vorm aangeboden.   

2. Te besluiten tot het in bruikleen geven van een iPad voor alle raads- en 
burgerraadsleden. 

 

INHOUD 

INLEIDING 

In het verleden is al meerdere malen gesproken over de vraag wanneer de raad digitaal zou 
gaan werken. De technische mogelijkheden daartoe en de ondersteuning vanuit de organisatie 
zijn nu voorhanden en daarom stellen wij voor per 1 januari 2015 volledig digitaal te werken. 
We beginnen met het onderdeel ‘bestuur’; college, raad, griffie en de bestuurs- ondersteuning. 
Om u daarbij volop te ondersteunen stellen we voor af te zien van de vergoedingenregel en te 
opteren voor het in bruikleen verstrekken van een iPad.  

 
 
ARGUMENTEN 

Met betrekking tot het digitale werken willen we vanaf 1 januari 2015 een stap vooruit zetten.  
 
Als we, zoals de minister voor bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken digitaal moeten 
kunnen afhandelen, dan zullen we ook als raad en college deze stap moeten zetten. Door velen 
wordt ook al digitaal gewerkt, we zijn inmiddels al aardig vertrouwd met de videonotulen, velen 
benutten al de app. Raaddigitaal en er is bijna geen vraag meer die niet via de mail binnenkomt. 
U werkt en communiceert al digitaal.   
Ook binnen de organisatie is het werken in de digitale omgeving gewoon en is de papieren 
agenda en de vergaderbundel voor college en raad achterhaald. Vandaar het voorstel om 
digitaal te werken. Vanuit de optiek om duurzaam informatie toegankelijk te maken wordt 
binnen het Document Management System (DMS) gekoppeld aan de verschillende applicaties 
zoals aan de website en aan de vergaderapp. Daardoor kan binnen één systeem de agenda op 
de website worden ge-upload als ook op de App. worden gezet met alle achterliggende 
stukken. Dat is efficiënter werken voor bestuursondersteuning en griffie.  
We maken een uitzondering voor de financiële stukken. Deze worden voorlopig nog in papieren 
vorm en digitale vorm aangeboden, de grotere Excel bestanden laten zich (nog) niet goed lezen 
op de iPad.   
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Als er digitaal wordt gewerkt stelt het presidium voor om alle raads- en burgerraadsleden iPads 
in bruikleen te verstrekken. Voordeel van het verstrekken van één device is dat iedereen dan 
werkt met één en hetzelfde systeem dat inmiddels zijn gebruiksvriendelijkheid al heeft bewezen, 
stabiel is en niet zo kwetsbaar is voor hackers. En omdat recente regeringsbesluiten inzake het 
schrappen van de belastingafdracht en de veranderende werkkostenregeling nu het moment 
van aanschaf ook erg aantrekkelijk maken. (Overigens loopt de gemeente door de gelijktijdige 
verandering van het percentage van de werkkosten waarover 80% belasting moet worden 
betaald het risico tot ongeveer € 30.000.- per jaar extra kwijt te zijn) 
Het alternatief, het verstrekken van een vergoeding voor computer- en internetgebruik, geeft 
ruimte om zelf een device aan te schaffen en daarmee ook het onderhoud en garantie bij de 
koper zelf te leggen. Helaas kost dit alternatief meer geld. Binnen het bestaande budget en 
regelgeving komen dan alleen de raadsleden in aanmerking komen voor een vergoeding. Ook 
zullen de benodigde voorzieningen om alle verschillende merken met verschillende besturings-
systemen te ondersteunen meer geld kosten.  
 
Digitaal werken wordt in veel gemeentes al benut. Men gebruikt daarvoor een app. die direct 
toegang geeft tot de agenda en de achterliggende stukken. Er zijn meerdere keuzes mogelijk 
maar we opteren voor de app die generiek in de organisatie wordt gebruikt en aansluit op 
bestaande systemen. Om daar goed mee te kunnen werken zullen er instructie- en 
trainingsavonden voor de raads- en burgerraadsleden worden georganiseerd voor zowel het 
gebruik van de IPad als de app.  

 
 

 KANTTEKENINGEN 

Door het inzetten van een al eerder gevormde stelpost ‘toekomstige aanschaf iPads’  kan het in 
bruikleen geven van de apparaten bijna budgettair neutraal verlopen. Het resterende bedrag 
kan gevonden worden door een besparing op druk- en bindwerk.   
 
 

Dienstjaren 2015 2016 2017 2018 2019  

Materiële en personele uitgaven       

       

  
 

    

Investeringen       

1. 
Omschrijving: 
Investeringsbedrag : €  31.350 
Afschrijvingstermijn:  3  jr. 
Rente percentage:  4.5%     
Afschrijvingsbedrag: € 10.450 
Kapitaallasten in € : (opnemen in 
jaarkolom): 

11.155 11.391 10.920    

2. (bij meer verschillende investeringen 
meer regels opnemen) 

      

Dekking       

1.  Inkomsten       

FCL ECL Naam begr.post       

         

         

         

2. Dekking biedende 
begr.posten/res/voorzn 

      

FCL ECL Naam 
begr.post/res/voorzn 

     Saldo: 

692210 00012 Stelpost aanschaf 
Ipads 

8.781 8.781 8.781    

54000 34317 Druk- en bindwerk 2.374 2.610 2.139    

         

Saldo effect (meerjaren)begroting 0 0 0    

 



No. B14.001666 

 - 3 - 

  
 

 Het presidium 
 
 
 
 
 
 D. Petrusma N.G. van der Klis - Hovius 
 griffier voorzitter 


