Notitie voor presidium over “papierarm werken”
Aan de leden van het presidium
1. Inleiding
In de vergaderingen van het presidium is verschillende keren aandacht gevraagd voor
papierloos werken, te weten:
Rondvraag vergadering van 26 maart 2012:
“ Mevr. Berendsen vraagt of er plannen zijn om op korte termijn over te gaan op
papierloos vergaderen.
Vastgesteld wordt dat het enthousiasme voor papierloos vergaderen zeker niet door
alle raadsleden wordt gedeeld. Het beeld is heel wisselend. Afgesproken wordt dat de
opvattingen hieromtrent nog eens zullen worden gepeild.
De griffier doet melding van de aanpassingen in de raadszaal (aanleg stopcontacten
onder raadstafels en installatie Wifi)”.
Rondvraag vergadering van 28 augustus 2012:
“ Mevr. Berendsen vraagt naar de svz. De griffier licht toe dat de inzet van de griffie
erop dit moment op gericht is de informatiestromen goed te organiseren. Zo worden
steeds meer stukken gedigitaliseerd aangeboden.
De volgende stap zal zijn het begeleiden van de gebruikers (b.v. uitleg over evt.
gebruik iPad) en besluitvorming omtrent het al dan niet van gemeentewege
verstrekken van iPad).
Vanuit het presidium wordt aangeven dat het steeds meer digitaal beschikbaar stellen
van documenten zeer gewaardeerd wordt”.
In deze notitie wordt ingegaan op de verschillende aspecten die spelen bij papierloos
werken. Tevens wordt inzicht gegeven in de belangrijkste te beantwoorden vragen.
Deze notitie is als volgt opgebouwd.
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie geschetst.
In hoofdstuk 3 wordt een beoordeling van de huidige situatie gegeven.
Er wordt in de notitie ook een beeld gegeven van de stand van zaken in de ons
omringende gemeenten (hoofdstuk 4).
Voor het succesvol invoeren van papierloos werken moet er voldaan zijn aan een
aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden worden in hoofdstuk 5 geschetst.
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de keuze van het device (apparaat).
Uiteraard heeft de invoering van papierloos werken financiële consequenties. Deze
worden in hoofdstuk 7 geschetst.
Tenslotte worden in hoofdstuk 8 een aantal vragen voor het presidium benoemd.
2. Huidige situatie
De raadsleden ontvangen de stukken voor de commissievergadering twee weken voor
de vergadering thuis bezorgd (bezorging door de Ergon). De raadsstukken worden een
week voor de vergadering bezorgd.
Tevens ontvangen de raadsleden iedere week per post een zgn. “wekelijkse
postzending”. De wekelijkse postzending bevat de voor de raad ingekomen
raadsinformatiebrieven.

In de vergaderbundels worden de basisstukken opgenomen, plus de belangrijkste
bijlagen. Alle achterliggende stukken liggen in de raadsleeskamer ter inzage. Alle
stukken + bijlagen (inclusief de ter inzage liggende stukken) worden tevens digitaal
beschikbaar gesteld.
Drie raadsleden ontvangen alle informatie alleen digitaal.
Op de griffie lopen dus momenteel twee processen: het digitaal beschikbaar stellen
van informatie en het op papier beschikbaar stellen van informatie.
In principe krijgt de griffie alle stukken (inclusief bijlagen en achterliggende stukken)
digitaal aangeleverd. De griffie brengt de stukken onder in het
raadsinformatiesysteem.
Een deel van de digitaal beschikbare stukken wordt geprint, door de bodes gekopieerd
en vervolgens bezorgd.
3. Beoordeling huidige situatie
De beoordeling van de feitelijke situatie is verschillend. De een kan niet wachten op
het digitale werken, de ander houdt liever de papieren stukkenstroom in tact.
Feit is dat in heel Nederland papierloos werken in opmars is.
Recent onderzoek (Nationaal Raadsledenonderzoek 2012) leert het volgende:
- 20,2 % van de gemeenten vergadert geheel papierloos (waarbij overigens
grote documenten, denk aan begroting enz. nog wel op papier worden
verstrekt);
- 37.6 % van de gemeenten vergadert voor een deel papierloos, dat wil zeggen
in deze gemeenten worden de stukken deels nog op papier beschikbaar
gesteld;
- 42,1 van de gemeenten vergadert niet papierloos. In een deel van deze
gemeenten loopt een pilot papierloos werken.
Papierloos werken is dus in opmars, maar in de meeste gemeenten wordt nog niet
geheel papierloos gewerkt.
In de ons omringende gemeenten is eenzelfde beeld zichtbaar (zie hoofdstuk 4).
Belangrijkste argumenten voor papierloos werken zijn:
- papierloos werken zorgt voor een besparing op 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.
Overigens dienen er bij de argumenten voor papierloos werken ook nadrukkelijk
kanttekeningen te worden geplaatst. Voordat succesvol overgegaan kan worden naar
papierloos werken, dienen er de nodige randvoorwaarden ingevuld te zijn.
4. Situatie in ons omringende gemeenten
Navraag leert dat de situatie in de ons omringende gemeenten kort samengevat als
volgt is:

Cranendonck: alle raadsleden hebben een laptop in bruikleen. Informatie wordt zowel
op papier als digitaal aangeleverd. Voornemen is om volgend jaar een pilot met Ipads
te beginnen.
Heeze-Leende: informatie wordt in principe alleen digitaal aangeleverd. Raadsleden
bepalen zelf met welk device (apparaat) ze werken (laptop, I-pad of andere tablet).
(NB het zelf verantwoordelijk zijn voor de applicatie wordt meestal genoemd: “Bring
your own device”). De onkostenvergoeding voor gebruik van computer en
internetverbinding is zodanig verhoogd dat de applicatie in ongeveer drie jaar is
vergoed. Sommige stukken (begroting enz.) worden nog op papier verstrekt.
Veldhoven: is per 1 juli 2012 digitaal. Daarvoor heeft pilot gedraaid. Het device is
verstrekt door de gemeente. Raadsleden konden kiezen uit een laptop of Ipad.
Sommige stukken worden nog op papier verstrekt. Op verzoek worden er nog
complete sets vergaderstukken verstrekt.
Son en Breugel: verstrekt alle stukken nog op papier. Daarnaast loopt er een test met
Ipads. De Ipads zijn niet verstrekt door de gemeente. Het device moet zelf worden
aangeschaft. Wel is de vergoeding zodanig verhoogd, dat het apparaat in vier jaar is
vergoed. Bedoeling is om de papierstroom in de nieuwe raadsperiode volledig af te
bouwen.
Bezig met de invoering van een verbeterd raadsinformatiesysteem.
Best: is bezig met het raadsinformatiesysteem. Heeft nog geen keuze gemaakt wat
betreft het device. Insteek is: de gemeente verstrekt geen apparaat; wel verhoging van
de onkostenvergoeding voor computer enz.
Best heeft nog geen goed raadsinformatiesysteem.
Alle stukken worden nog op papier verstrekt.
Geldrop Mierlo: heeft proef met Ipads gehad. Was redelijk succesvol. Bedoeling is
dat de papierstroom zo veel als mogelijk wordt afgebouwd. Raadsleden dienen zelf
een device aan te schaffen. Wel verhoging van de onkostenvergoeding.
Op dit moment worden alle stukken nog op papier verstrekt.
Geldrop-Mierlo is bezig met het verbeteren van het raadsinformatiesysteem.
Nuenen: Nuenen werkt aan de verbetering van het raadsinformatiesysteem. In mei is
besloten tot de aanschaf van een nieuw systeem. Toen is ook besloten tot aanschaf
van Ipads voor de raadsleden en medewerkers griffie (college beschikte al over een
Ipad). Het besluit van mei 2012 moet nog worden uitgevoerd.
Specifiek kijkend naar onze A2-partners is daarnaast nog relevant:
- beide gemeenten werken met het zelfde RIS-systeem als Valkenswaard, te weten
van de leverancier SIM;
- beide gemeenten hebben recent besloten tot het digitaal ontsluiten van de
geluidsopnamen van de raadsvergaderingen via het systeem van SIM Company
Webcast. Er ligt hiervoor een offerte voor de A2-gemeenten (zie bijlage I);
- in het I&A Jaarplan A2 is het project digitaal vergaderen opgenomen.
5. Randvoorwaarden voor succesvolle invoering papierloos werken
Invulling van een aantal randvoorwaarden is noodzakelijk voor het succesvol
invoeren van papierloos werken. Het gaat om de volgende randvoorwaarden, waarbij
per randvoorwaarde de stand van zaken en de te nemen maatregelen wordt
aangegeven:

A Het op toegankelijke en werkbare wijze digitaal aanbieden van raadstukken
Ons huidige raadsinformatiesysteem (RIS) (van SIM) maakt het mogelijk om de
raadstukken op een toegankelijke en werkbare wijze digitaal aan te bieden. De laatste
tijd worden alle relevante vergaderstukken zoveel als mogelijk in het RIS gezet.
De toegankelijkheid van de informatie uit het RIS is voor niet raadsleden nog niet
optimaal. De toegang via de gemeentelijke site kan beter.
Ook zijn er de laatste tijd veel problemen geweest met het digitaal ontsluiten van de
geluidsopnamen van de raadsvergaderingen.
Tenslotte wijs ik erop dat de griffie voor wat betreft het actueel houden van het RIS
kwetsbaar is. Van belang is dat er een goede backup voor M. Peters komt voor
situaties van vakantie, ziekte enz. De “papierstroom” is minder kwetsbaar, dan de
digitale stroom.
B Snel, veilig en beschikbaar draadloos netwerk in de raadszaal
Sinds eind april 2012 is er Wifi in de raadszaal. Of dit voldoende snel is kan ik niet
beoordelen. In Heeze Leende waren er op dit punt problemen.
Ook de vergaderlocatie van de fracties (De Hofnar) heeft draadloos internet.
C Voldoende stroomvoorziening in de raadszaal
Eind maart 2012 zijn er oplaadmogelijkheden voor aansluiting van laptops en
computers gerealiseerd.
D Deskundige, individueel bereikbare technische ondersteuning, zowel bij de
invoering als bij de periode daarna
Ook uit de ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat een goede ondersteuning
essentieel is. Daarbij gaat het ondermeer om het volgende:
- vertrekken van handleidingen e.d;
- organisatie van instructiebijeenkomsten bij de start en vervolgens individuele
hulp bij het instellen applicatie;
- vast aanspreekpunt voor vragen over gebruik device en SIM en vast
aanspreekpunt voor storingen e.d.
De ondersteuning is bij de gemeente op dit moment nog niet geregeld. Daartoe zullen
afspraken met I&A en/of een externe moeten worden gemaakt.
E Waarborgen dat alle raadsleden over een device (apparaat) beschikken
Op dit moment is niet gewaarborgd dat alle raadsleden over een applicatie
beschikken. Er dienen op dit punt nog keuzes te worden gemaakt (zie hoofdstuk 6).
F Faciliteiten voor werken met papier.
Bij papierloos werken wordt het aan raadsleden zelf overgelaten om stukken te
printen, als ze (sommige) stukken toch op papier willen hebben, net zoals burgers hun
stukken van internet moeten halen. Voorwaarde is dan dat er een goede
printvoorziening voor raadsleden aanwezig is. Deze voorziening is aanwezig.
Overigens blijkt uit onderzoek dat veel gemeenten wel de mogelijkheid open houden
om ook op papier vergaderstukken aangeleverd te krijgen. Deze mogelijkheid beperkt

zich meestal tot raadsleden (dus achterban, organisatie enz. hebben niet de papieren
optie).
6. Keuze device (apparaat)
Er zijn meerdere mogelijkheden om digitaal te vergaderen. Meestal wordt er een
afweging gemaakt tussen een laptop, e-reader of tablet.
Laptop
De laptop heeft als voordeel dat de gebruiker in een vertrouwde omgeving werkt.
E-reader
Ervaringen bij andere gemeenten leert dat gebruik van de E-reader veel nadelen met
zich brengt. Ik zal deze nadelen hier niet allemaal opnoemen. Er zijn eigenlijk geen
gemeenten meer die kiezen voor de optie E-reader.
Tablet
In de meeste gemeenten doet de tablet zijn intrede. Meestal in de vorm van een I-pad.
De I-pad is voornamelijk handig om allerlei informatie snel te raadplegen en
eenvoudige e-mails en teksten aan te maken. Het raadplegen van de informatie kan
via standaard applicaties die op de I-pad zijn geïnstalleerd. Door de combinatie van
een aantal Apps ontstaat er een omgeving die ideaal is om digitaal (en dus papierloos
of papierarm) te kunnen vergaderen.
In de gemeente Valkenswaard is zijn bij wijze van pilot 10 Ipads in de organisatie
uitgezet (de leden college B&W, leden directie, dhr. Beaumont en enkele
medewerkers I&A is een Ipad verstrekt).
Geconcludeerd kan worden dat de Ipad vaak als het meest geschikte apparaat voor
papierloos werken wordt gezien, maar dat papierloos werken natuurlijk ook met een
laptop kan.
7. Financiën
Met de invoering van papierloos werken (inclusief verbetering digitale ontsluiting
geluidsopnamen raadsvergaderingen, zodat deze sneller en beter digitaal beschikbaar
zijn) kan een besparing op de kosten worden gerealiseerd. Anderzijds zijn er ook
kosten aan verbonden. In het hiernavolgende geef ik een globale schets van de kosten
en de dekkingsmogelijkheden.
Kosten
De kosten van aanschaf van 25 Ipads bedragen ongeveer € 12.500,- (uitgaande van €
500,- per Ipad, inclusief hoes enz).
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de volgende incidentele kosten:
- verbeteren toegankelijkheid site € 8.500 (120 uur);
- organisatie instructiebijeenkomsten enz. € 3.000,-;
- eenmalige kosten Company Webcast € 4.100,De totale eenmalige kosten bedragen derhalve globaal € 28.100,- .

Structureel dient rekening te worden gehouden met de volgende meerkosten:
- kosten individueel bereikbare technische ondersteuning ??? (€ 5.000,-?)
- jaarlijkse kosten Company Webcast € 2.470,De totale structurele meerkosten bedragen ongeveer € 7.470,-.
Bij dit alles dient bedacht te worden dat er over ongeveer anderhalf jaar verkiezingen
zijn. Als overgegaan wordt tot papierloos werken, dienen ook de in 2013 nieuw
gekozen raadsleden te beschikken over een I-pad.
Dekking
Voor de dekking van de kosten verbonden aan papierloos werken kan worden
gekeken naar de volgende budgetten.
- printen en bezorgen vergaderstukken
Dekking is mogelijk door kosten die gerealiseerd worden door een besparing op het
printen van vergaderstukken en het bezorgen van die stukken.
Overigens is die besparing relatief gering. Het aandeel van het kopieerwerk op de
Repro voor de raad is gering. Het is dus niet zo dat het aantal printers /
kopieermachines kan worden verminderd. De bijbehorende lasten hiervan
(onderhoud, beheer, energie) blijven.
Bij de overstap naar Ipads kunnen op papier, kopieer en bezorgkosten de navolgende
jaarlijkse besparingen worden ingeboekt (info dhr. van Uijthoven, teammanager
Facilitair Bedrijf)
- raads- en commissiestukken € 620,- (uitgaande van 117.000 zwart-wit
kopieën x € 0,0053*);
- papierkosten € 5.850,- (uitgaande van 117.000 x € 0,05)
- kosten enveloppen € 202,- (46 x 0,44 x 10)
- kosten personeel (inzet bodes) € 2.603,- (10 cycli x 10 uur x 26,03)
- bezorgkosten uitgaande van € 557,- (11 x 23 x € 2,20)
Totaal kan dus een besparing van € 9.832,- worden gerealiseerd. Deze besparing
wordt gerealiseerd als alle vergaderstukken op papier vervallen (10 cycli raad- en
commissievergadering x 94 vergaderbundels).
In veel gemeenten worden de stukken deels voor raadsleden nog op papier
beschikbaar gesteld. Het op papier beschikbaar stellen van de vergaderstukken kost
per raadslid (incl. bezorgkosten) € 98,32.
De kosten verbonden aan het printen van de begroting, jaarrekening, kadernota
bedragen € 1.924,65 (455 kleuren kopieën x € 0,045*).
Overigens krijgen de raadsleden met regelmaat ook majeure (beleids)nota’s in kleur
toegezonden (denk aan: Toekomstvisie enz.). De kosten van deze stukken zijn niet in
beeld gebracht.
* Dhr van Uijthoven, geeft ter toelichting op de kostprijs per kopie het volgende aan:
“Let wel dit betreft enkel de prijs die ons vanuit de lease wordt doorberekend per
kopie. De kosten van de lease machines zijn in deze berekening dus niet

meegenomen. Die zijn op dit moment overigens ook lastig inzichtelijk te maken
omdat er nooit onderscheid is gemaakt”.
Tevens wijst dhr. van Uijthoven erop dat de gemeentelijke organisatie aan de
vooravond staat van de digitalisering van de werkprocessen. In 2013 wordt begonnen
met het digitaliseren van de processen. Op het moment dat alle processen
gedigitaliseerd zijn, wordt het voor de griffie (Monique Peters) makkelijker om de
stukken digitaal aan te leveren voor de raad.
- computervergoeding
In veel gemeente waar Ipads aan raadsleden worden verstrekt wordt de dekking
behalve uit de vermindering van de kosten voor het printen en bezorgen van
vergaderstukken, tevens gevonden in het afschaffen van de computervergoeding voor
raadsleden.
In de Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard
2007 is in artikel 8 het volgende bepaald: “Aan een raadslid kunnen de kosten voor
thuisgebruik van een computer, randapparatuur en benodigdheden worden vergoed.
Het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. De uitbetaling vindt plaats in
maandelijkse termijn”.
Er wordt geen uitvoering gegeven aan dit artikel. De Valkenwaardse raadsleden
ontvangen geen computervergoeding. Er kan dus ook geen dekking gevonden worden
in het afschaffen van deze vergoeding.
In veel gemeenten wordt overigens geen Ipad verstrekt. Deze gemeenten kiezen voor
het model Bring your own device. De raadsleden bepalen dan zelf met welk apparaat
ze werken c.q. zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een apparaat.
In geval gekozen wordt voor het model Bring your own device wordt de
computervergoeding meestal juist verhoogd (zie de gemeenten Heeze-Leende, Son en
Breugel, Best, Geldrop Mierlo).
De computervergoeding is belast.
Meestal wordt uitgegaan van afschrijving in 3 of 4 jaar.
In Son en Breugel is de computervergoeding met € 26,- per maand verhoogd. In
Heeze Leende is als volgt geredeneerd: raadsleden kunnen het device betalen uit de
computervergoeding van € 25,- per maand. Raadsleden die geen apparaat aanschaffen
moeten zelf maar de stukken printen enz. De kosten van het printen kunnen betaald
worden uit de computervergoeding.
Ingeval Valkenswaard kiest voor het model Bring your own device, ligt het in de rede
om een computervergoeding toe te kennen van € 25,- per maand. De aan het
toekennen van de vergoeding verbonden kosten bedragen dan structureel € 6.900,- per
jaar (23 x 300). Daar staat dan wel tegenover dat de gemeente geen investering in
Ipads hoeft te doen. Raadsleden kunnen dan zelf hun apparaat zoeken. Raadsleden die
al over een geschikt apparaat beschikken hoeven geen aankoopkosten meer te maken.
Conclusie

Er van uitgaande dat er ook na de invoering van papierloos werken nog 10
vergaderbundels worden gemaakt is de besparing € 8.848,80 (9832 minus 983,20 (10
x 98,32))
De kosten hangen af van voor welk model de gemeente kiest.
a) Gemeente schaft Ipads aan.
De eenmalige kosten bedragen dan (inclusief Company Webcast) € 28.100,Er resteert dan een dekkingstekort van € 19.251,20,Dit bedrag kan evt. gedekt worden uit de middelen die nog open staan ten gevolge van
het feit dat in 2009 en 2010 geen fractievergoeding is uitbetaald en over de jaren 2011
en 2012 de vergoeding maar deels is uitbetaald.
De structurele kosten bedragen € 7.470,In de begroting is geen rekening gehouden met deze kosten.
b) Bring your own device
In dit model zijn de eenmalige kosten veel lager, te weten € 15.600,- .
De structurele kosten liggen hoger, te weten € 14.370,8) Vragen
Samengevat kan het volgende worden vastgesteld:
- papierloos werken heeft een aantal duidelijke voordelen. Vooral de mogelijkheid om
stukken altijd en overal te kunnen raadplegen is een groot voordeel;
- papierloos werken levert besparingen op, al zijn deze besparingen zeker in eerste
instantie relatief gering;
- papierloos werken heeft niet alleen voor de raadsleden consequenties, maar ook voor
alle ander “gebruikers” van de raadstukken (denk b.v. aan de achterbanleden).
Voordat er een concreet invoeringsplan voor papierloos werken in Valkenswaard kan
worden opgesteld, is het gewenst dat het presidium ondermeer de volgende vragen
beantwoordt:
- in welk tempo wil de gemeenteraad overgaan naar papierloos werken. Eerst
een start met een pilot, of direct alle papierenvergaderstukken afschaffen. Of
iets daar tussenin;
- welk model heeft de voorkeur: het model Bring your own device of het model
waarbij de gemeente een applicatie verstrekt;
- hoe kijkt de gemeenteraad aan tegen de dekking van de kosten verbonden aan
papierloos werken.
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