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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt:  
Zaaknummer:  
 
Onderwerp 
Papierloos vergaderen 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
5 februari 2018 13 maart 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 

1. Met ingang van de nieuwe raadsperiode overgaan tot papierloos vergaderen; 
2. Het huidige artikel 4 van de Verordening rechtpositie rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden gemeente Goirle 2017 te vervangen door:  
Artikel 4 Tabletcomputer 
1. Aan een raads- of commissielid wordt op aanvraag een tegemoetkoming in de kosten 

van eerste aanschaf van een tabletcomputer geschikt voor het eigen 
raadsinformatiesysteem verstrekt. 

2. De vergoeding bedraagt maximaal € 600,00 per raadsperiode. Periodiek wordt 
beoordeeld of het bedrag van de vergoeding wordt aangepast. 

3. Voor het verkrijgen van de vergoeding dient het raads- of commissielid een 
verklaring van eerste aanschaf in. Daarin verklaart hij tevens in te stemmen met de 
volgende terugbetalingsregeling: 
a. Bij terugtreden binnen 12 maanden na uitbetaling van de vergoeding: 75%; 
b. Bij terugtreden binnen 12 tot 24 maanden na uitbetaling van de vergoeding: 50%; 
c. Bij terugtreden binnen 24 tot 48 maanden na uitbetaling van de vergoeding: 25%. 

4. De terugbetalingsverplichting ingevolge lid 3 van dit artikel vervalt indien het raads- 
of commissielid de tabletcomputer ter beschikking stelt aan zijn opvolger. De 
opvolger dient daartoe een zogenaamde verklaring van vrijwaring in bij de griffie. Het 
terugtredende raads- of commissielid ontvangt een kopie van de verklaring. 

5. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de 
griffier en gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken. 

3. De begroting te wijzigen in overeenstemming met dit voorstel; 
4. De wijziging gaat in op 29 maart 2018. 

 
Inleiding 
Al een aantal keren is gesproken over de mogelijkheden van digitaal (papierloos) werken. Bij de 
programmabegroting heeft u besloten budget beschikbaar te stellen voor de invoering van 
papierloos werken. In overleg met de agendacommissie is gekomen tot het voorstel om over te gaan 
op werken met de iPad via de app van onze leverancier van het raadsinformatiesysteem 
GemeenteOplossingen.  
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Argumenten 
1.1 Meer overzicht en gebruiksgemak bij de raadsleden  
Bij papierloos vergaderen via een iPad app kan iedereen direct beschikken over de juiste actuele 
informatie. Dit leidt tot meer overzicht bij raadsleden:  

• van drie stromen (papier, mail,  website) naar 1 voorkeursstroom (raadsinformatiesysteem); 
• snel, actueel en accuraat (juiste versies); 
• een app die de mogelijkheid geeft om ook noties en aantekeningen makkelijk op de stukken 

te verwerken en te bewaren; 
• de app heeft als extra mogelijkheid om ook binnen de raad, fracties en andere groepen van 

gebruikers  snel opmerkingen over stukken te delen en te overleggen. 
 
1.2 Stabiele oplossing 
De iPad app is van alle middelen  om digitaal te vergaderen absoluut de meest stabiele en 
gebruiksvriendelijke oplossing. Het werkt vrijwel altijd en de iPad is ingericht om deze ook zonder 
trainingen (intuïtief) te bedienen. Op de iPad kunnen stukken ook worden gedownload . 
 
1.3 Vertrouwde omgeving - geen meerwerk 
Door de keuze voor de app van de leverancier van het raadsinformatiesysteem zit er aan de overgang 
naar het digitaal werken voor de griffie geen meerwerk, anders dan het oplossen van mogelijke 
vragen  over het werken met de iPad. Ook zijn er geen meerkosten vanwege de overgang of 
koppeling van systemen. 
Papierloos werken zorgt er ook voor dat de informatiestromen beter beheersbaar zijn. Nu moet 
zowel gezorgd worden voor bijwerken van het raadsinformatiesysteem als voor papieren kopieën. In 
spoedgevallen wordt ook nog gebruik gemaakt van de e-mail. Straks wordt alles verzorgd vanuit één 
systeem.  
 
1.4 Besparing op papier en kopieerkosten 
Er worden geen kopieën meer gemaakt voor raadsvergadering en commissies. 
Omdat niet apart is bijgehouden hoeveel kopieën er worden gemaakt ten behoeve van raad en 
commissies is niet aan te geven hoe groot deze besparing is. 
 
Kanttekeningen 

4.1 Sommige raadsleden willen niet met iPad werken 
Werken met een iPad heeft, zeker voor de mensen die gewend zijn aan het werken met papier, 
nadelen. Men moet de weg weten te vinden naar het internet waar alle gegevens worden 
gepresenteerd. Heeft men de goede apparatuur en kan men daarmee omgaan? Het is voor iedereen 
ook wennen: bladeren door papieren, zaken terugvinden, aantekeningen maken, het is allemaal 
anders.  
Er wordt gezorgd voor een goede introductiecursus. Daarnaast blijkt uit andere gemeenten waar 
papierloos wordt gewerkt  dat uiteindelijk iedereen snel went aan de nieuwe werkwijze en de weg 
weet te vinden.  
 

4.2 Gezondheidsrisico's 
Door Deborah Eikelenboom is gewezen op een aantal gezondheidsrisico's. Zo geeft het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat er risico's zijn bij beeldschermwerk. "Langdurig 
werken achter een beeldscherm kan gezondheidsklachten aan armen, nek en schouders 
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opleveren. Ook oogklachten komen vaak voor. Bovendien gaat beeldschermwerk vaak 
gepaard met langdurig zitten, wat het risico op gezondheidsproblemen met zich 
meebrengt."1. Daarnaast wijst zij op de risico's met betrekking tot straling.2 
 
Financiën 
De kosten van het papierloos werken vallen uiteen in twee delen. 
Het ene deel heeft betrekking op licenties en implementatie. De kosten voor de licenties bedragen  
€ 5.000,00 en deze zijn structureel. Daarnaast wordt rekening met € 2.000,00 voor de  
implementatiekosten die eenmalig zijn. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een eenmalig 
budget van € 7.000,00. De kosten voor 2018 zijn dus gedekt maar vanaf 2019 dient rekening 
gehouden te worden met structureel meerkosten ad € 5.000,00 vanwege de licentiekosten. 
 
Het andere gedeelte heeft betrekking op de verstrekking van iPads. 
Conform de werkwijze in Oisterwijk en Hilvarenbeek wordt gekozen voor het verstrekken van een 
vergoeding aan raads- en commissieleden voor het aanschaffen van een iPad.  Uitgangspunt is een 
bedrag van € 600,00 per persoon, die gedeclareerd kan worden bij de gemeente. Bij voortijdig 
vertrek geldt een terugbetalingsregeling. Uitgaande van een aantal van 30 personen is daar een 
budget mee gemoeid van € 18.000,00. 
 
Dit bedrag van € 18.000,00 betekent een eenmalige last in 2018. Deze wordt gedekt door het budget 
voor onkosten voor de komende 4 jaar ieder jaar met € 4.500,00 te verlagen. 
Voor 2018 betekent dit een eenmalig last van € 13.500,00 en dat komt ten laste van het (begrotings-) 
resultaat 2018 en vanaf 2019 betekent dit voor de periode tot 2022 een structureel voordeel van 
€  4.500,00. 
 
 
Samenwerking 
Niet van toepassing. 
 
 
Communicatie 
Niet van toepassing 
 
  

                                                      
1 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/computerwerk/vraag-en-antwoord/wat-zegt-de-wet-over-
beeldschermwerk 
2 http://dooozz.nl/blog/freiburger-appell/ 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/computerwerk/vraag-en-antwoord/wat-zegt-de-wet-over-beeldschermwerk
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/computerwerk/vraag-en-antwoord/wat-zegt-de-wet-over-beeldschermwerk
http://dooozz.nl/blog/freiburger-appell/
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Vervolg 
De wijziging van de verordening wordt na het besluit bekend gemaakt. Met ingang van de nieuwe 
raadsperiode gaat de gemeenteraad werken met de iPad. 
 
 
Bijlagen 
--- 
 
 
De agendacommissie, 
 
 
 
Mark van Stappershoef, voorzitter 
Berry van 't Westeinde, griffier  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van de agendacommissie d.d. 31 januari 2018; 
 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 

1. Met ingang van de nieuwe raadsperiode overgaan tot papierloos vergaderen; 
2. Het huidige artikel 4 van de Verordening rechtpositie rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden gemeente Goirle 2017 te vervangen door:  
Artikel 4 Tabletcomputer 
1. Aan een raads- of commissielid wordt op aanvraag een tegemoetkoming in de kosten 

van eerste aanschaf van een tabletcomputer geschikt voor het eigen 
raadsinformatiesysteem. 

2. De vergoeding bedraagt maximaal € 600,00 per raadsperiode. Periodiek wordt 
beoordeeld of het bedrag van de vergoeding wordt aangepast. 

3. Voor het verkrijgen van de vergoeding dient het raads- of commissielid een 
verklaring van eerste aanschaf in. Daarin verklaart hij tevens in te stemmen met de 
volgende terugbetalingsregeling: 
a. Bij terugtreden binnen 12 maanden na uitbetaling van de vergoeding: 75%; 
b. Bij terugtreden binnen 12 tot 24 maanden na uitbetaling van de vergoeding: 50%; 
c. Bij terugtreden binnen 24 tot 48 maanden na uitbetaling van de vergoeding: 25%. 

4. De terugbetalingsverplichting ingevolge lid 3 van dit artikel vervalt indien het raads- 
of commissielid de tabletcomputer ter beschikking stelt aan zijn opvolger. De 
opvolger dient daartoe een zogenaamde verklaring van vrijwaring in bij de griffie. Het 
terugtredende raads- of commissielid ontvangt een kopie van de verklaring. 

5. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de 
griffier en gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken. 

3. De begroting te wijzigen in overeenstemming met dit voorstel; 
4. De wijziging gaat in op 29 maart 2018. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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