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Titel  :  Ter beschikkingstelling devices raads- en commissieleden vanaf nieuwe

     bestuursperiode 2022 

 

Gevraagd besluit: 

 

U wordt gevraagd: 

1. Kennis te nemen van deze nota en met elkaar te spreken over de in deze nota 

opgenomen zestal scenario's;  

2. In te stemmen met scenario E, zodat de gemeente/griffie conform uw besluit het 

betreffende device (IPad pro 12,9 inch met bijpassend toetsenbord) vanaf de nieuwe 

bestuursperiode 2022 gedurende de raadsperiode beschikbaar stelt aan de raads- en 

commissieleden. 

 

Samenvatting 

In het (landelijke) Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers is bepaald dat het 

college ten laste van de gemeente aan raads- en commissieleden voor de duur van de 

uitoefening van de functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking 

stelt. Op grond van onze rechtpositieverordening gaat deze situatie vanaf de nieuwe 

bestuursperiode in 2022 gelden. Het ter beschikking stellen van een maandelijks bedrag 

van 50 euro aan raads- en commissieleden als tegemoetkoming in de kosten van 

aanschaf, gebruik en onderhoud van informatie- en communicatievoorzieningen, is 

vanwege de nieuwe regelgeving niet meer toegestaan.  

Binnen onze gemeente pakt de griffie de uitwerking en praktische uitvoering van deze 

nieuwe regeling op. In de meerjarige griffiebegroting is budget beschikbaar voor de 

betaling van de huidige ICT vergoeding van 50 euro per maand aan raads- en 

commissieleden. Daar het college geen geld hiervoor beschikbaar heeft en de griffie dit 

wel beschikbaar heeft, heeft de griffier afgesproken dat de griffie de kosten van de ter 

beschikking gestelde devices (tot een totaal van maximaal 50 euro per persoon per 

maand) betaalt. Ook is afgesproken om de verstrekking van de devices via het 

gemeentelijk portaal voor "choose your own device" te laten verlopen. Dit systeem is er 

al voor gemeenteambtenaren en werkt goed. Bovendien voldoen we hiermee aan fiscale 

regelgeving en kunnen wij op deze wijze devices belastingvrij verstrekken. De 

verstrekking is namelijk noodzakelijk voor het vervullen van het werk van het raads- en 

commissielid. Eventueel privégebruik is niet meer van belang. 

Via het gemeentelijk portaal is elke soort en merk device te bestellen en te leveren. De 

griffie heeft op basis van relevante overwegingen een zestal scenario's met een 

bijbehorend kostenplaatje voorbereid. Deze scenario's wordt u onderstaand voorgelegd, 

waarna u geadviseerd wordt te kiezen voor scenario E.  

 



 
 

Overigens dient nog opgemerkt te worden dat bij al deze scenario's ervan uit wordt  

gegaan dat elk raads- en commissielid, conform uw voorkeur voor een scenario (device), 

hetzelfde ter beschikking gesteld wordt. Vooraf individueel laten kiezen, is problematisch 

voor de uitvoerbaarheid en zorgt voor een administratieve rompslomp. In het geval de 

nieuwe raads- en commissieleden na hun installatie zelf hun device zouden kunnen 

kiezen, dan zouden de devices, rekening houdend met de huidige levertijden, pas 

maanden later beschikbaar zijn. Naar onze mening dienen de devices bij de start van de 

nieuwe bestuursperiode beschikbaar te zijn en blijft het verstrekte device in eigendom 

van de gemeente. Een (vroegtijdig) vertrekkend lid dient het ter beschikking gestelde 

device in te leveren. Bedoeling is dat het ingeleverde device verstrekt wordt aan zijn/of 

haar opvolger of aan een ander nieuw lid. Devices gaan in principe 4 jaar mee en bij 

problemen kan de ICT helpdesk ingeschakeld worden. 

De griffie legt u de volgende scenario's voor: 

A. Raads- en commissieleden krijgen met ingang van de nieuwe 

bestuursperiode 2022 gedurende de raadsperiode een IPad 10,2 inch met 

bijbehorend toetsenbord ter beschikking.  

Deze standaard IPad kost circa 400 euro. Het bijbehorende toetsenbord kost tussen 

de 100 en 150 euro. Totaal kosten voor aanschaf ligt op circa 550 euro per persoon.  

Hulp bij installatie, onderhoud en service vanuit de ICT helpdesk is in deze prijs 

begrepen. 

Het beschikbaar budget voor 1 jaar is nu 12*50= 600 euro per persoon, waardoor 

geconcludeerd kan worden dat deze verstrekking ruim past binnen het beschikbare 

budget. Door de afschrijvingstermijn gelijk te stellen met de raadsperiode van 4 jaar 

vallen de jaarlasten ook iets lager uit (zie tabel onder financiële consequenties). 

Voordeel van een IPad is dat deze licht en makkelijk mee te nemen is. Gebruik tijdens 

vergaderingen zorgt ook voor minder horizonvervuiling dan bijvoorbeeld een 

Chromebook of laptop. De laatstgenoemde devices hebben wel weer meer 

gebruiksmogelijkheden dan de IPad en hebben ook een groter scherm dan deze IPad. 

Nadeel van de IPad is dat bij het inleveren ervan de IPad alleen naar 

fabrieksinstellingen teruggezet kan worden met een Apple ID en wachtwoord. Indien 

dit niet bekend is bij de ICT helpdesk of de griffie dan kan de IPad niet uitgegeven 

worden aan een nieuwe gebruiker. Hierover zullen eventueel nadere afspraken 

gemaakt dienen te worden, die dan opgenomen kunnen worden in de op te stellen 

gebruikersovereenkomst.  

B. Raads- en commissieleden krijgen met ingang van de nieuwe 

bestuursperiode 2022 gedurende de raadsperiode een Chromebook 14 inch 

ter beschikking. 

De verstrekking van een Chromebook 14 inch (inclusief ondersteuning ICT Helpdesk) 

kost ongeveer net zoveel als een IPad 10,2 inch met bijbehorend toetsenbord. Ook 

hierbij een afschrijvingstermijn van 4 jaar en de conclusie dat deze verstrekking ook 

ruim past binnen het beschikbare budget. Vanuit ICT helpdesk wordt deze device 

aangeraden om het gebruiksgemak en -mogelijkheden. Een Chromebook is een 

simpele laptop met name voor het gebruik van internet, email en tekstverwerking. 

Door google ben je automatisch beveiligd tegen virussen. Je hebt dus niet zoals bij 

een laptop hiervoor antivirussoftware nodig. Voordeel ten opzichte van de IPad is dat 

het een vast toetsenbord heeft en doordat je inlogt met een Gmail account is het 

altijd door ICT of de griffie zelf terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Tevens is 

het downloaden en gebruik van het officepakket bij een Chromebook makkelijk en 

heeft ICT de ervaring dat er nauwelijks ondersteuning van de helpdesk nodig is.  

 



 
 

Indien een GRID-account beschikbaar komt voor raads- en commissieleden dan heb 

je met een Chromebook de mogelijkheid om op afstand beveiligd te werken. 

C. Raads- en commissieleden krijgen met ingang van de nieuwe 

bestuursperiode 2022 gedurende de raadsperiode een IPad 10,2 inch en een 

Chromebook 14 inch ter beschikking. 

Verstrekking van zowel een IPad 10,2 inch en een Chromebook 14 inch zal ongeveer 

1.100 euro per persoon kosten (inclusief ICT ondersteuning). Bij het kiezen voor dit 

scenario worden de voor en nadelen van scenario A en B gecombineerd/gecompen-

seerd. Ondanks het hoger benodigd budget voor de verstrekking van deze 2 devices 

past het ook binnen het beschikbare budget. Ook hier zal onder financiële 

consequenties nader op ingegaan worden. Aandachtspunt blijft wel dat we bij dit 

scenario ook afspraken moeten maken over het Apple ID en wachtwoord bij het 

inleveren van de IPad. Tevens is het de vraag of je twee van dit type devices nodig 

hebt. 

D. Raads- en commissieleden krijgen met ingang van de nieuwe 

bestuursperiode 2022 gedurende de raadsperiode een IPad pro van 11 inch 

met een bijpassend toetsenbord ter beschikking. 

Deze IPad pro 11 inch kost circa 850 euro. Het bijbehorende toetsenbord kost tussen 

de 100 en 150 euro. Totaal kosten voor aanschaf (inclusief ICT ondersteuning) ligt op 

circa 1.000 euro per persoon. Net als de andere devices hier ook een 

afschrijvingstermijn van 4 jaar en ook deze verstrekking past binnen het beschikbare 

budget (zie verder onder financiële consequenties). De in scenario A aangegeven voor 

– en nadelen van een IPad zijn ook van toepassing op de IPad pro. De pro is echter 

gemaakt voor professioneel gebruik en heeft meer gebruikersgemak. Het 

belangrijkste verschil is dat de pro een beter en groter scherm heeft dan de 

standaard IPad en een snellere chip.  

E. Raads- en commissieleden krijgen met ingang van de nieuwe 

bestuursperiode 2022 gedurende de raadsperiode een IPad pro van 12,9 

inch met een bijpassend toetsenbord ter beschikking. 

Deze IPad pro 12,9 inch kost circa 1.100 euro. Het bijbehorende toetsenbord kost 

tussen de 100 en 150 euro. Totaal kosten voor aanschaf (inclusief ICT ondersteuning) 

ligt op circa 1.250 euro per persoon. Ook deze verstrekking past binnen het 

beschikbare budget (zie verder onder financiële consequenties). Ten opzichte van de 

pro 11 inch versie heeft de pro 12,9 inch een groter en geavanceerder scherm. De 

12,9 inch versie heeft een XDR scherm met mini-led-achtergrond. Dit zorgt voor een 

verbeterde helderheid, meer contrast en diepere zwarttinten. Dit device is gemaakt 

voor professioneel gebruik, heeft veel gebruikersgemak en is bovendien licht en 

makkelijk mee te nemen. U wordt dan ook geadviseerd om voor dit scenario (device) 

te kiezen.  

F. Raads- en commissieleden krijgen met ingang van de nieuwe 

bestuursperiode 2022 gedurende de raadsperiode een laptop (HP ProBook)  

De laptop HP ProBook (inclusief ondersteuning ICT Helpdesk) kost ongeveer 1.000 

euro. Ook hierbij weer een afschrijvingstermijn van 4 jaar en passend binnen het 

beschikbare budget. Voordeel van een laptop is het gebruikersgemak en –

mogelijkheden. Je hebt ten opzichte van de andere devices veel meer mogelijkheden 

tot het downloaden van specifieke software en bijvoorbeeld fotobewerking. Ook geldt 

net als bij een Chromebook dat je met een laptop beveiligd op afstand kan werken 

indien in de toekomst wordt besloten om raads- en commissieleden een GRID-

account toe te kennen. Een laptop is qua ondersteuning vanuit ICT wel bewerkelijker 

dan de devices genoemd onder scenario A t/m E. Overigens neemt een laptop net als 

een Chromebook meer plaats in beslag bij vergaderingen en kan daar als storend 

worden ervaren.  



 
 

U wordt gevraagd in te stemmen met scenario E. 

Financiële consequenties: 

In de meerjarige griffiebegroting is budget beschikbaar voor de betaling van de huidige 

ICT vergoeding van 50 euro per maand aan raads- en commissieleden. Bij de schatting 

van het benodigde budget is uitgegaan van 60 leden (39 raadsleden en 21 commissie-

leden). Afhankelijk van het aantal terugkomende fracties en daarmee het aantal 

commissieleden na de verkiezingen kan dit aantal hoger of lager uitvallen.  

Momenteel bedraagt de jaarlijks aanwezige dekking uit het bestaande budget voor 

aanschaf ICT middelden maximaal 36.000 euro (60 leden*12 maanden *50 euro per 

maand. 

In onderstaande tabel staan de scenario's A t/m F doorgerekend. Het totaalaantal aan te 

schaffen devices is op 60 gesteld. 

Scenario  Aantal 
 

Aanschafprijs 
 

Totaalbedrag Jaarlast bij termijn van 
4 jaar en 2% rente 

A  
IPad 10,2 
inch met  
toetsenbord 

60 € 550 € 33.000 € 8.700 

B 
Chromebook 

60 € 550 € 33.000 € 8.700 

C  
IPad 10,2 
inch met 
toetsenbord 
en 
Chromebook 

60 € 1.100 € 66.000 € 17.300 

D 
IPad pro 11 
inch met 
toetsenbord 

60 € 1.000 € 60.000 € 15.800 

E 
IPad pro 
12,9 inch 
met 
toetsenbord 

60 € 1.250 € 75.000 € 19.700 

F  
laptop HP 
ProBook 

60 € 1.000 € 60.000 € 15.800 

 

Toelichting scenario's: 

A. Bij verstrekking van een IPad 10,2 inch met toetsenbord bedragen de lasten 

8.700 euro per jaar; 

B. Bij verstrekking van een Chromebook bedragen de lasten ook 8.700 euro per 

jaar; 

C. Bij verstrekking van zowel een IPad 10,2 inch als een Chromebook bedragen de 

lasten 17.300 euro per jaar; 



 
D. Bij verstrekking van een IPad pro 11 inch met een toetsenbord bedragen de 

lasten 15.800 euro per jaar; 

E. Bij verstrekking van een IPad pro 12 inch met een toetsenbord bedragen de 

lasten 19.700 euro per jaar; 

F. Bij verstrekking van een laptop HP ProBook bedragen de lasten 19.700 euro per 

jaar. 

In onderstaande tabel is opgenomen wat onze huidige jaarlast is door verstrekking van 

de maandelijkse ICT vergoeding van 50 euro aan 60 leden.  

 

Conclusie is dat het beschikbaar stellen van devices conform de scenario's A t/m F ruim 

past binnen het nu beschikbare budget van 36.000 euro per jaar. Het beschikbare budget 

laat naast de aanschaf van de devices ook ruimte om devices te kunnen vervangen in het 

geval van bijvoorbeeld diefstal, verlies, schade of binnen de verjaringstermijn vroegtijdig 

uitvallen. Wat resteert van het beschikbare meerjarige budget kan aangewend worden 

voor onvoorziene uitgaven als gevolg van de uitvoering van de rechtspositieverordening 

of voor de eventuele meerkosten commissieledenvergoedingen. 

Vergaderstukken: 

Geen 

Vervolgproces: 

De griffie zal na uw besluit de uitvoering verder oppakken en beleid/richtlijnen opstellen 

voor de verstrekte devices. Ook zal er een gebruikersovereenkomst opgesteld worden. Te 

zijner tijd zal u hierover geïnformeerd worden. 

Dekking Aantal 
 

Maanden 
 

ICT vergoeding Huidige jaarlast  

 60 12 € 50 € 36.000 


