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Memo (IR13.0243) 

 

 

Datum: 21 juni 2013 

Aan: het presidium van de gemeenteraad van Den Helder  

Van: Mark Versteeg, Raadsgriffie 

Onderwerp: gebruik ict apparatuur na verkiezingen 

 
Inleiding 
In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden dat is terug te vinden op de website van het 
Ministerie van BZK staat vermeld dat raadsleden op aanvraag een computer, bijbehorende apparatuur 
en software in bruikleen ter beschikking moet worden gesteld ten laste van de gemeente of dat de 
gemeente een tegemoetkoming moet verlenen voor aanschaf van een computer, bijbehorende 
apparatuur en software, het raadslid kan ook een eigen computer met bijbehorende apparatuur en 
software gebruiken. 
 
De raad kan nadere regels stellen over het ter beschikking stellen van computerapparatuur en de 
tegemoetkoming. De gemeenteraad van Den Helder heeft dit gedaan op 3 december 2007 in de 
‘Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2007’. Hierin staat dat raadsleden apparatuur in 
bruikleen krijgen van de gemeente. 
 
De komende raadsperiode 2014-2018 
Voorafgaand aan de nieuwe raadsperiode moet worden bepaald op welke wijze er tijdens de volgende 
raadsperiode weer ondersteunende middelen (hardware en software) worden verstrekt aan de 
raadsleden en of zij die zelf kunnen kiezen en aanschaffen of dat de gemeente dit bepaalt.  
 
De keuze of raadsleden zelf apparatuur kunnen aanschaffen of dat de gemeente dit doet is vooral van 
belang voor de financiering. Als er aan het begin van de raadsperiode hardware wordt uitgereikt, moet 
er financiële dekking zijn. Als wordt gekozen voor het zelf aanschaffen van apparatuur, moet er 
worden bepaald of een maandelijkse vergoeding wordt gegeven voor deze voorziening. 
 

Als met eigen apparatuur wordt gewerkt, moet worden nagegaan of het RIS ook soepel toegankelijk is 

voor de verschillende besturingssystemen op smartphones en/of tablets. 

 

Welke opties zijn er? 

Er zijn twee opties voor de manier waarop de raad wordt gefaciliteerd bij het gebruik en de aanschaf 

van ondersteunende middelen zoals een computer, telefoon of tablet (inclusief software). 

 
1. Zelf aanschaffen en maandelijkse vergoeding 

Raadsleden zijn vrij om apparatuur en software uit te kiezen en deze vervolgens aan te 
schaffen, dat kan een computer, laptop, tablet, printer, smartphone, etc. zijn. Dit doen zij op 
basis van een persoonsgebonden budget, een maximum bedrag dat per verordening wordt 
vastgesteld. Zij dienen de kosten hiervoor zelf te betalen en kunnen de betalingsbewijzen 
indienen bij de gemeente. Vervolgens zal de gemeente de gemaakte kosten per maand 
(verspreid over de fiscale afschrijvingstermijn van 36 maanden) uitbetalen aan het betreffende 
lid. Het goed heeft een restwaarde van 10% waardoor 90% kan worden vergoed. Als een 
raadslid zijn lidmaatschap beëindigt, eerder dan 36 maanden, vervallen de resterende 
betalingen. 
 
Voorbeeld: een raadslid koopt een laptop en een Ipad van in totaal € 1.300, - bruto. De 
restwaarde is 10% ( € 130, - ) de overige 90% ( € 1.170, - ) wordt in 36 maandelijkse termijnen 
vergoed. 

 

De voordelen van deze optie zitten voornamelijk in de keuzevrijheid voor het raadslid en de 

minimale belasting van het gemeentelijk apparaat qua ondersteuning. Er is geen 

onderhoudscontract met een derde partij noodzakelijk en raadsleden die later toetreden, 

kunnen gebruik maken van dezelfde regeling en zodoende over de middelen beschikken die 

zij nodig achten voor het raadswerk. De aangeschafte middelen blijven na afloop van de 

periode in eigendom van het raadslid. De gemeente zal ervoor moeten zorgen dat de aan te 



bieden digitale stukken qua bestandsformaat en wijze van aanbieden met alle beschikbare 

apparatuur compatibel zijn. 

 

Er kan zich een situatie voordoen waarin raadsleden onvoldoende financiële middelen hebben 

om ICT voorzieningen aan te schaffen. In dat geval kan het raadslid deze in bruikleen krijgen 

van de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een laptop. Alleen raadsleden die 

aantoonbaar onder 110% van de bijstandsnorm leven, komen hiervoor in aanmerking. 

 
2. Gemeente Den Helder schaft de apparatuur en software aan en blijft eigenaar 

Tijdens de vorige verkiezingen is voor deze optie gekozen. De gemeente heeft 31 laptops 
aangeschaft en heeft met het bedrijf Minisoft een onderhoudscontract afgesloten voor de 
laptops. Raadsleden hadden geen inspraak in het type of merk laptop en de bijbehorende 
software die zij in bruikleen kregen. 
 
Gedurende de raadsperiode ontstond behoefte aan tablets, daar is vervolgens een pilot voor 
gestart. Deze pilot is momenteel nog niet afgerond. De veranderende behoefte geeft wel aan 
dat een statisch moment waarop apparatuur en/of software wordt aangeschaft niet de garantie 
kan bieden dat de apparatuur vier jaar lang aan de wensen blijft voldoen. Deze optie is 
bovendien relatief duur vanwege de ondersteuning vanuit het gemeentelijk apparaat of door 
een derde partij. 
 

Tokengebruik 
Vanuit de raad is meerdere keren de wens geuit om zonder token te kunnen inloggen op  
e-mailaccounts. Dit is bij beide opties mogelijk d.m.v. een webmailaccount bij de leverancier van onze 
website. Raadsleden kunnen zonder token of specifieke software inloggen en hun e-mail lezen, 
beantwoorden, enz. Hiermee worden de kosten van een token uitgespaard en zal de inzet van de 
afdeling ICT afnemen. Daar tegenover staan kosten voor het gebruik en onderhoud van de  
e-mailaccounts. Netto komt het erop neer dat de kosten ongeveer gelijk zijn. Gezien het 
gebruiksgemak voor de raadsleden wordt u voorgesteld te kiezen voor de optie waarbij e-mail via een 
webmailaccount kan worden behandeld. 
 
Op dit moment is het niet mogelijk om in te loggen met een token op een tablet. Een keuze voor het 
aanschaffen van eigen apparatuur, betekent dus ook dat het tokengebruik zal worden beëindigd. 
 
Gevraagd besluit 
U wordt gevraagd:  
 
 

1. in te stemmen met de keuze voor optie één (zelf apparatuur aanschaffen met een 
maandelijkse vergoeding). 
  

2. in te stemmen met het voorstel om na de verkiezingen te werken met webmailaccounts en de 
tokens niet meer te gebruiken.  

 
 

Na uw besluit wordt de gekozen richting verder uitgewerkt en nadien ontvangt u een uitgewerkt 

voorstel met daarbij een compleet financieel/juridisch kader. 


