
 

¥ 
Bespreeknotitie

 
Datum: 17 november 2011 

Aan: Presidium, kenmerk: IR11.0106 
Van: Christine Bakker, griffie  

Onderwerp: Inzet van i-Pads (danwel andere tablet PC) voor raadsleden 
 
 
In het presidium van 16 mei jl. is besloten de bespreeknotitie over de mogelijke aanschaf van i-Pads 
voor raadsleden1 aan te houden tot na het zomerreces. Inmiddels heeft Gemeenteoplossingen in het 
presidium van 10 oktober een presentatie verzorgd en treft u hierbij een geactualiseerd voorstel aan. 
 
Gesproken is over de mogelijke aanschaf van i-Pads voor raadsleden en mogelijk het college 2.  
Het gaat om een praktische tablet PC waarmee je eenvoudig kunt bladeren en zoeken en goed te 
gebruiken tijdens een raadsvergadering. Hierbij dienen de raadsleden wel open te staan voor het 
gebruik ervan en vaardigheden met de software te ontwikkelen om snel door de stukken te kunnen. 
Daarbij komt wel een andere structuur van werken bij kijken, zoals het gebruik van apps 3. 
 
Voorwaarden 
Benodigd is een i-Pad met grotere geheugencapaciteit (met mogelijkheid van een sim-kaart, een 
mobiele 3G-verbinding van een netwerk aanbieder). Met de bestaande apps is ieder raadslid klaar 
voor een bedrag van ca. 25 euro. In de raadzaal is een draadloze WiFi-netwerk aanwezig. 
 
Kosten aanschaf 
I-Pad met 32 Gb zonder mobiele 3G-functionaliteit per stuk € 486,55 excl. BTW (€ 579,- incl. BTW).  
I-Pad met 32 Gb met een mobiele 3G-functionaliteit per stuk € 587,40 excl. BTW (€ 699,- incl. BTW) 4.  
 
Een 3G-abonnement is nodig zodat je ook op plekken waar geen WiFi beschikbaar is toch kunt 
internetten.  
Uit vergelijkend onderzoek en proeven in ondermeer Nijmegen, Gouda en Hardenberg blijkt dat een  
i-Pad met 32 Gb opslagcapaciteit voldoende is voor raadswerk. Ook kan afgeleid worden dat de 
techniek en software die voorhanden zijn goed werken. 
 
 
Voordelen 

• Besparing op printen, envelopgebruik, drukkosten en portokosten. 
• Handzaam en gebruiksgemak (i-Pad kan na opladen maximaal 10 uur mee, dit is wel 

afhankelijk van hoe intensief de pc gebruikt wordt). 
• Beschikking e-mail en internet (niet via GroupWise, maar via een app). 
• Voorbereiding raadsvergadering flexibel en kan op elk moment plaatsvinden. 
• Door de processorsnelheid kun je eenvoudig snel schakelen tussen raadsstukken. 
• Raadslid heeft snel het laatste nieuws bij de hand en beschikt snel over de stukken uit het 

verleden.  
• Tijdens de vergadering zit men niet verscholen achter een notebook. 

 

                                                      
1 Deze notitie beperkt zich tot aanschaf van i-Pads, maar wij wijzen u erop dat er ook nog andere tablets op de markt zijn.  
2 Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het college van burgemeester en wethouders niet kan meeliften, omdat zij gebruik 
maken van interne applicaties technieken die nog niet worden ondersteund door Apple’s i-Pad. Ook is een probleem dat zij met 
de i-Pad of andere tablet niet kunnen inloggen op het gemeentelijk netwerk. 
3 apps = programma’s die met symbolen worden aangegeven op het scherm. Gratis of betaald te downloaden ondersteunende 
software. 
4 Bron prijzen: apple.nl. 
  



 
 
 
Nadelen 

• De i-Pad werkt niet op open source-software 5. Veel overheden streven daar juist wel naar. Je 
bent dan namelijk niet afhankelijk van één leverancier. 

• Een i-Pad is geen vervanging van een notebook. Een notebook is een bijna volwaardige 
werkplek en een i-Pad is dat niet.  

• Geen volledig Officepakket. De te downloaden mogelijkheden zijn in gebruik veel minder in 
functionaliteit. GemeenteOplossingen kan echter wel een Desktop bieden, zoals getoond 
tijdens de presentatie van GemeenteOplossingen in het presidium op 10 oktober 2011  
(zie bijlage). Deze optie is maatwerk en zal speciaal geoffreerd worden, inclusief de app voor 
het bekijken van de beelden van de raadssite.  

• Gemis aan fysieke connectoren (USB-stick, extra externe geheugen) kan een probleem zijn. 
• Programma’s als Java (met mensen over de hele wereld chatten en 3D-afbeeldingen 

bekijken) en Flash (grafisch programma dat zorgt voor actie op je scherm bijvoorbeeld 
filmpjes, animaties, webvideo's) zijn op de i-Pad niet mogelijk. Ook niet in het nieuwe 
besturingssysteem IOS versie 5. 

• Via de token inloggen op https://remote.denhelder.nl is (vooralsnog) niet mogelijk. 
Gebruik van de huidige e-mailadressen (@denhelder.nl) geeft dus een probleem. 

• Het grote voordeel van een tablet PC ten opzichte van een notebook is meteen ook zijn 
nadeel “hij is veel kleiner” (10 inch). 

 
 
Keuzemogelijkheden 
 
Optie 1a 
Ieder raadslid krijgt de keuze over een i-Pad (danwel andere tablet PC, naar eigen keuze) ter 
beschikking gedurende de rest van de raadstermijn. 
 
Nadere toelichting 
Naast gebruik van de notebook wordt de raadsleden de vrije keuze voorgelegd, gebruik van een tablet 
PC of de in bezit zijnde notebook blijven gebruiken.  
 
Hiertoe zal een inventarisatie plaatsvinden welke bepalend is voor de wijze van investering. 
Bij deze optie kan gedacht worden aan de aanschaf van een i-Pad met 32 Gb (voldoende 
opslagcapaciteit voor raadswerk), al dan niet met een 3G-functionaliteit. 
 
De kosten voor aanschaf zijn in beginsel te dekken uit het raadsbudget. 
 
Blijft een raadslid bij het gebruik van een notebook, dan blijft de situatie hetzelfde. 
 
Kosten maximale variant 
Optie 1: aanschaf van 36 i-Pads van 32 Gb  
(31 raad, 1 ICT,  4 griffie) à € 486,55,- = € 17.029,25 excl. BTW. 
 
En met 3G-functionaliteit: 
(31 raad, 1 ICT,  4 griffie) à € 587,40 = € 20.559,- excl. BTW. 
 
Optie 1b 
Ieder raadslid krijgt de keuze over een i-Pad, danwel andere tablet PC, te beschikken 
gedurende de rest van de raadstermijn op basis van een 50/50 vergoeding. 
 
Nadere toelichting  
De raadsleden betalen voor de aanschaf van de tablet. Vervolgens ontvangt het raadslid een 
maandelijkse vergoeding naar rato, gedurende de raadsperiode.  
 
 
 
 
 
5 Open source-software = is computerprogrammatuur waarvan de broncode en bepaalde andere rechten, die normaal alleen 
voor copyrighthouders beschikbaar zijn, worden vrijgegeven. 



 
 
 
Optie 2a 
Gemeente stelt één i-Pad (danwel andere tablet PC) beschikbaar voor een fractie of een nader 
te bepalen gebruikerstestgroep. 
 
Nadere toelichting  
In verband met de kosten kan gekozen worden voor aanschaf op beperkte schaal, dus per fractie één 
tablet PC, danwel voor een beperktere groep. Zodoende kan het gebruik getest worden voor de 
volgende raadstermijn en blijft de investering beperkt. De notebooks in deze optie worden niet 
ingeleverd, waardoor in deze situatie een i-Pad met 32 Gb volstaat. 
De fracties krijgen de tablet PC in bruikleen en zullen op vrijwillige basis testen.  
In 2013 kan worden bezien of tot aanschaf voor álle raadsleden zal worden overgegaan. Daarbij 
rekening houdend met de technische ontwikkelingen op het gebied van tablet PC’s en de ervaringen 
van raadsleden.  
Vervolgens zal de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden hierop worden aangepast. 
 
Kosten 
Optie 2: aanschaf van 15 i-Pads met 32 Gb  
(10 raad, 1 ICT en 4 griffie) à € 486,55 = € 7.298,25 excl. BTW.  
 
En met 3G-functionaliteit:  
(10 raad, 1 ICT en 4 griffie) à € 587,40 = € 8.811,- excl. BTW.  
 
Optie 2b 
Gemeente stelt één i-Pad (danwel andere tablet PC) beschikbaar voor een fractie of  
gebruikerstestgroep gedurende de rest van de raadstermijn op basis van een 50/50 
vergoeding. 
 
Nadere toelichting 
De fracties betalen voor de aanschaf van de tablet. Vervolgens ontvangt een fractie een maandelijkse 
vergoeding naar rato, gedurende de raadsperiode. Dit bedrag is een bijdrage in de kosten van 
aanschaf en onderhoud van de tablet.  
 
Optie 3 
Vooralsnog geen aanschaf. Gewacht wordt tot de volgende raadstermijn. 
 
 
Algemeen 
Het installeren van de apps 5 en de beveiliging is voor eigen kosten, ook de aanschaf van een 3G-
abonnement. 
 
Voor alle drie de opties geldt dat het installeren van de apps 6 en de beveiliging voor eigen kosten is.  
Ook de eventuele aanschaf van 3G-abonnement (via KPN, Vodaphone etc. à ca. € 10,- per maand). 
Ter bescherming kan een ‘beschermhoes’ a € 49,- bijgeleverd worden. 
Het lastiger stukken schrijven/typen kan ondervangen worden door de aanschaf van een speciaal 
ontworpen keyboard à € 69,-. 
 
Onderzocht zal worden of het gebruik van een token overbodig zal zijn, wat een kostenbesparing 
oplevert.  
 
In de huidige bruikleenovereenkomst conform de Verordening Rechtspositie raads- en 
commissieleden wordt aangegeven dat de PC voor tenminste 90% zakelijk gebruikt wordt. Voor de 
belastingsdienst is dat voldoende waardoor brutering van de kosten niet noodzakelijk is.  
 
 
 
 
 
6 Van belang zijn aanschaf van de volgende apps:  
- Pages, kosten € 7,99 of Quickoffice, kosten € 7,99 (tekstverwerker); 
- i-Annotate: aantekeningen bij de stukken, kosten € 3,99; 
- PrintCentral: overal printen via een WiFi-verbinding, kosten € 3,99; 
- Keynote: presentatiepakket, kosten € 7,99. 
 



 
 
 
 
Beperkte bijdrage afdeling ICT  
Raadsleden zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van problemen die met gebruik van een tablet 
kunnen ontstaan. De afdeling ICT ziet vooralsnog, met inachtneming van bovengenoemde nadelen, 
geen problemen met de ingebruikname van de i-Pad.  
Aanschaf gebeurt op dezelfde constructie als de aanschaf van de notebooks bij de installatie van de 
huidige raad twee jaar geleden, conform de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden. De 
technische ondersteuning zal geboden worden door de leverancier.  
Speciaal aandachtspunt hierbij is de beveiliging van de PC. Bij diefstal, maar ook beveiliging van 
gegevens op de tablet. 
 
Kapitaalverlies 
Voor de notebooks die de raadsleden in 2010 bij hun installatie in de raad hebben ontvangen heeft de 
gemeente een investering moeten maken 7. Nu twee jaar verder bezitten deze notebooks nog een 
60% restwaarde 8. Deze eerder verstrekte specifiek ingerichte notebooks kunnen worden 
overgenomen tegen de restwaarde. De ingeleverde notebooks kunnen niet ingezet worden binnen de 
organisatie, want deze sluiten op dit moment, op het gebied van hard- en software, niet aan op interne 
gebruik. De hard- en software is te nieuw en ook de benodigde licenties ontbreken waardoor, zonder 
verdere investeringen, intern hergebruik geen optie is. De huidige notebooks zijn namelijk uitgerust 
met software die niet op de notebooks van de raadsleden is aangeschaft. Voorbeeld hiervan is de 
complete Office suite. Met het in 2012 vervangen van de notebooks door i-Pads danwel een andere 
tablet PC is dus een aanzienlijk kapitaalverlies gemoeid.  
 
Advies  
Het beschikbaar stellen van één i-Pad met 32 Gb met 3G-functionaliteit conform optie 2a, gedurende 
de rest van de raadstermijn. Zo kan de tablet vrijwillig per fractie of een gebruikerstestgroep uitgetest 
worden met het oog op de volgende raadsperiode. De keuze voor optie 2a volgt uit het kostenaspect 
en het gepaard gaande kapitaalverlies. 
 
Het streven is e.e.a. zo spoedig mogelijk operationeel te hebben. Dit is mede afhankelijk van de 
leverancier. 
 
De keuze houdt in 15 tablets  (10 raad, 1 ICT en 4 griffie) à € 587,40 = € 8.811,- excl. BTW.  
De kosten voor aanschaf zijn te dekken uit het raadsbudget. 
 
Dit advies wordt ondersteund door het team ICT. 
 
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met optie 2a uit de memo: 
1)  test/gebruikersgroep bestaande uit 1 per fractie, ICT en griffie gedurende de rest van de 

raadstermijn  
 en  
2) de griffie opdracht te geven voor de verdere uitwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 € 37.280,80 excl. BTW.  
8 € 22.368,48. 


