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Papierarm vergaderen.
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

Het presidium van de raad heeft uitgesproken dat de raad wil overgaan naar papierloos vergaderen. In
vervolg hierop is de griffier verzocht ondermeer de aanschaf van Ipads te regelen.
Thans wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor papierarm vergaderen.
B.

Voorgesteld besluit

-

C.

een krediet van € 15.500,00 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van Ipads en het organiseren
van instructiebijeenkomsten;
het bedrag van € 15.500,00 ten laste van de algemene reserve te brengen;
de structurele lasten ten behoeve van individuele technische ondersteuning en/of dataabonnementen te betrekken bij de Kadernota 2014.

Inleiding

In heel Nederland is papierloos werken in opmars.
Het presidium van de raad heeft de griffier daarom verzocht de verschillende aspecten die bij papierloos
(of papierarm) werken spelen in beeld te brengen.
In vervolg op deze vraag van het presidium, heeft de griffier een notitie over “papierarm werken”
opgesteld (zie bijlage 1). In deze notitie wordt ingegaan op de verschillende aspecten die spelen bij
papierloos werken. Tevens wordt inzicht gegeven in de belangrijkste te beantwoorden vragen.
De notitie is op 19 november 2012 in het presidium besproken.
D.

Wat willen we bereiken?

De belangrijkste argumenten voor papierloos werken zijn:
- papierloos werken zorgt voor een besparing op de kosten;
- door papierloos te werken zijn stukken sneller, makkelijker en overzichtelijker beschikbaar. Uit het
Nationaal Raadsledenonderzoek 2012 komt naar voren dat vooral de mogelijkheid om stukken altijd en
overal te raadplegen (in de juiste versie!) door raadsleden wordt gewaardeerd.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Voordat succesvol overgegaan kan worden naar papierloos werken, dienen er de nodige randvoorwaarden
te zijn ingevuld.
Het gaat om de volgende randvoorwaarden:
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- het op toegankelijke en werkbare wijze digitaal aanbieden van raadstukken;
- snel, veilig en beschikbaar draadloos netwerk in de raadszaal;
- voldoende stroomvoorziening in de raadszaal;
- deskundig, individueel bereikbare technische ondersteuning, zowel bij de invoering als bij de periode
daarna;
- waarborgen dat alle raadsleden over een device (apparaat) beschikken;
- faciliteiten voor werken met papier.
In de bijgevoegde notitie wordt uitgebreid op deze randvoorwaarden ingegaan.
Meer in het bijzonder wordt ingegaan op de keuze van het device. Geconcludeerd kan worden dat de Ipad
vaak als het meest geschikte apparaat voor papierloos werken wordt gezien.
Het presidium van de raad heeft zich op 19 november 2012 uitgesproken over papierloos werken (zie
bijlage 2: Verslag agendapunt 1) presidiumvergadering 19 november 2012).
De bespreking van in het presidium leidde ondermeer tot de volgende uitkomsten:
- in de notitie wordt in feite ingegaan op drie zaken: a) papierarm werken (inclusief device) en het regelen
van opleidingen b) het inschakelen van Company Webcast voor het ontsluiten van geluidsopnamen van
de (raads)vergaderingen en c) het optimaliseren van het RIS (RaadsInformatieSysteem).
Verzocht werd om de in de notitie beschreven onderdelen verbeteren / optimaliseren RIS en inschakelen
van Company Webcast voor het ontsluiten van de geluidsopnamen van de vergaderingen, als aparte
projecten te zien en zo nodig apart aan de raad voor te leggen;
- de griffier werd verzocht om de aanschaf van Ipads voor de raadsleden (en de medewerkers van de
griffie) te regelen. Tevens werd de griffier verzocht om een passend opleidingenprogramma te regelen.
F.

Financiën

De eenmalige kosten verbonden aan de aanschaf van Ipads en het organiseren van
instructiebijeenkomsten bedragen € 15.500,00.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met structurele kosten voor individuele technische
ondersteuning en/of de aanschaf van data-abonnementen.
Overigens kunnen er door de papierloos werken ook besparingen worden gerealiseerd. Immers er kan
worden bespaard op het printen van vergaderstukken en het bezorgen van vergaderstukken.
Voor wat betreft de kosten en besparingen wordt u verwezen naar de notitie (bijlage 1).
Vastgesteld is dat er geen budget beschikbaar is voor de investering in Ipads enz. Weliswaar staan er nog
middelen voor de raad open ten gevolge van het feit dat er enkele jaren geen fractievergoeding is
uitbetaald, doch deze middelen kunnen niet worden overgeheveld naar 2013 om daarmee de incidentele
kosten te dekken. De interne richtlijnen (onvoorzien, onverwijtbaar en onuitstelbaar) maken overheveling
niet mogelijk. De nog openstaande middelen zullen terugvloeien naar de Algemene Reserve.
Wegens het ontbreken van middelen in de reguliere ICT middelen is het advies derhalve om de kosten ten
laste van de Algemene Reserve te brengen.
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Recent is het verstrekken van Ipads door de rechter in Haarlem aangemerkt als loonbelastingplichtig. Het
gaat hier om tablets die groter zijn dan 7 inch. De belastingsdienst stelt zicht op het standpunt dat dit een
luxe artikel is en heft daarom 80% loonheffing. Alleen indien kan worden aangetoond dat de Ipad voor
90% voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt kan dit vrij verstrekt worden. Momenteel is het lastig om
dit aan te tonen.
G. Vervolgstappen

Het streven is om de raadsleden nog voor de zomervakantie 2013 te voorzien van een Ipad. Tevens zal in
de eerste helft van 2013 een opleidingenprogramma worden verzorgd.
Over het optimaliseren van het RIS en de evt. overgang naar Company Webcast zullen u zonodig nog
aparte voorstellen worden voorgelegd.
H. Communicatie

De invoering van papierarm werken zal met een persbericht worden gecommuniceerd met externen.
Gevolgen van de nieuwe werkwijze voor de ambtelijke organisatie worden via intranet gecommuniceerd.
I.

Bijlage(n)

1. Notitie voor presidium over “papierarm werken” d.d. 15 november 2012;
2. Verslag agendapunt 1) presidiumvergadering 19 november 2012.
J.

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.
De griffier,
drs. C. Miedema
19 december 2012
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van de griffier d.d. 19 december 2012;
Gelet op het verslag van de presidiumvergadering van 19 november 2012;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 17 januari 2013

BESLUIT
-

een krediet van € 15.500,00 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van Ipads en het organiseren
van instructiebijeenkomsten;
het bedrag van € 15.500,00 ten laste van de algemene reserve te brengen;
de structurele lasten ten behoeve van individuele technische ondersteuning en/of dataabonnementen te betrekken bij de Kadernota 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 31 januari 2013

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.

4

