
 

¥ 
Bespreeknotitie

 
Datum: 18 januari 2012 

Aan: Presidium (30 januari 2012)  
Van: Frans Hoogervorst, raadsgriffie  

Onderwerp: Invoering i-Pads (danwel andere tablet PC) voor raadsleden 
 
 
In uw vergadering van 6 december 2011 is een voorstel besproken over de invoering van i-Pads of 
een andere tablet voor raadsleden. Daarbij zijn u een aantal opties voorgelegd: 
 
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; 
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; 
Optie 2a 
Gemeente stelt één i-Pad (danwel andere tablet PC) beschikbaar voor een fractie of een nader te 
bepalen gebruikerstestgroep; 
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; 
Optie 3 
Vooralsnog geen aanschaf. Gewacht wordt tot de volgende raadstermijn. 
 
Het presidium heeft bij deze gelegenheid niet tot een besluit kunnen komen over de invoering van de 
tablets. De fractie van Trots was tegen de aanschaf en de fracties van het CDA en de VVD zagen een 
eventuele aanschaf liefst uitgesteld tot de volgende raadsperiode. De fractie van Behoorlijk Bestuur 
wees op een aantal technische beperkingen van het systeem. De fracties van de PvdA en GroenLinks 
stelden dat óf iedereen een tablet moet hebben óf niemand. Tenslotte vonden veel fracties de kosten 
(voor de gemeenschap) te hoog en werd geopperd dat de raadsleden zelf dienen te betalen voor, of 
bijdragen in de aanschaf, al dan niet in combinatie met een betalingsregeling.  
 
Daarop is afgesproken dat u in een volgende vergadering een nieuw voorstel wordt voorgelegd.  
Op basis van deze afspraak leggen we u thans het voorstel voor alsnog te kiezen voor optie 3. 
 
Hiervoor dragen wij de volgende argumenten aan: 
Zoals gezegd, hebben de fracties van het CDA en de VVD zich al voor deze variant uitgesproken. 
De fractie van Trots kan haar bezwaren tegen de aanschaf bij de volgende raadstermijn alsnog aan 
de orde stellen zodra een nieuw voorstel wordt aangeboden.  
De eventuele technische beperkingen van de tablets, genoemd door Behoorlijk Bestuur, kunnen nader 
worden bekeken of zijn dan inmiddels al achterhaald.  
Het voorstel dat voor de nieuwe raadsperiode wordt voorgelegd zal naar grote waarschijnlijkheid 
uitgaan van het vervangen van de dan inmiddels afgeschreven notebooks door tablets. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de financiële bezwaren van een aantal fracties en is meteen de keuze 
gemaakt ieder raadslid te faciliteren met een tablet, conform het uitgangspunt van de PvdA en 
GroenLinks.        
 
Het presidium wordt voorgesteld:  
1.  vooralsnog niet tot aanschaf over te gaan van tablets en te wachten tot de volgende 

raadstermijn; 
2.  de griffier op te dragen eind 2013 een nieuw voorstel aan te bieden, waarbij wordt 

uitgegaan van de vervanging van notebooks door tablets.  
 


