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Kernboodschap  De gemeente Haarlem maakt steeds vaker gebruik van mobiele ICT apparatuur 

(smartphones, tablets en laptops) om daarmee meer plaats- en tijdonafhankelijk te 

kunnen werken voor de stad. In 2019 zien wij dat deze ontwikkeling onverminderd 

toeneemt. De instroom van nieuwe collega’s, de ontwikkeling van de organisatie en 

de vervangingsbehoefte maken het noodzakelijk om daar voldoende middelen voor 

beschikbaar te stellen.  
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Vrijgeven van een krediet van € 450.000 voor de aanschaf van mobiele 

communicatiemiddelen uit post 21.01 Vervangingsinvesteringen ICT van IP nr. 

21.01 van het investeringsplan.  
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1. Inleiding  

De gemeente Haarlem maakt steeds vaker gebruik van mobiele ICT apparatuur (smartphones, 

tablets en laptops) om daarmee meer plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken voor de 

stad. In 2019 zien wij dat deze ontwikkeling onverminderd toeneemt. De instroom van 

nieuwe collega’s, de ontwikkeling van de organisatie en de vervangingsbehoefte maken het 

noodzakelijk om daar voldoende middelen voor beschikbaar te stellen.  

 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit het benodigde krediet van maximaal € 450.000 vrij te geven voor de 

aanschaf van mobiele communicatiemiddelen ten laste van post 21.01 

Vervangingsinvesteringen ICT van IP nr. 21.01 van het investeringsplan . 

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit worden de benodigde bedrijfsmiddelen aangeschaft en geactiveerd. 

 

4. Argumenten 

De vervanging past binnen het beleidsveld 7.2 Algemene Dekkingsmiddelen.  

De middelen, die in gebruik zijn bij de medewerkers van de gemeenten  Haarlem en 

Zandvoort, hebben een afschrijvingstermijn van respectievelijk 36 maanden voor 

smartphones en tabletcomputers en 48 maanden voor laptops. Bij de vervanging van mobiele 

devices wordt ook preventief gekeken naar de toenemende eisen vanuit security 

overwegingen, of de huidige devices nog technisch in staat zijn om updates te kunnen 

ontvangen en of het gebruiksgemak nog optimaal is (zoals batterijduur etc.). Dit kunnen de 

redenen zijn om eerder te vervangen dan de reguliere afschrijvingstermijn.  

 

Uit de hardware administratie blijkt dat we in 2019 ruim 530 smartphones zullen gaan 

vervangen. Deze vervanging (op basis van de afschrijvingstermijn van 36 maanden) komt 

voort uit de aanschaf in 2016 via het project ‘Mobile devices’. Er zal bij de vervanging ook 

rekening worden gehouden met het aspect van circulariteit. Daarnaast is in deze 

kredietaanvraag ook opgenomen de uitgifte van devices voor instroom van nieuwe 

medewerkers of doorstroom naar een andere functie. Hiervoor wordt een aantal begroot van 

gemiddeld 170 devices (inschatting van 85 medewerkers x gemiddeld 2 devices per persoon). 

 

Financiën 

De vervangings- en aanschafkosten zijn op basis van hierboven benoemde uitgangspunten 

begroot op  €450.000. Als gevolg van het project mobiele devices (de aanschaf van een grote 

bulk in 2016), de ambtelijke fusie met Zandvoort en de herijking van de organisatie is een 

jaarlijkse vervangings- en instroombehoefte ontstaan van €450.000. In dit bedrag is 

€100.000,-  (o.b.v. 170 devices) opgenomen voor de autonome groei en doorstroom op 

functies van de organisatie. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
Indien het aangevraagde krediet niet toereikend is om de noodzakelijke vervanging uit te 

voeren dan volgt mogelijk nog een aanvullende kredietaanvraag aan het einde van 2019. 

Risico’s hierbij zijn dat er een grotere in-en doorstroom van medewerkers is dan begroot, of 
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dat er aanvullende eisen vanuit de veiligheidsoverwegingen komen waardoor eerder 

vervanging noodzakelijk is.  

In de toekomst wordt het overigens mogelijk om toe te groeien naar het concept Bring Your 

Own Device (BYOD), waarbij een medewerker een vergoeding krijgt om zelf apparatuur aan 

te schaffen. Dit is echter pas mogelijk als onze volledige ICT infrastructuur is vernieuwd, nu 

is vanuit de veiligheidsoverwegingen alleen Choose Your Own Device (CYOD) mogelijk. 

 

 

 

6. Uitvoering 

De uitvoering geschiedt volgens het vigerende uitgifteproces van de afdeling 

informatievoorziening waarbij de medewerker uit voorgeselecteerde en veilig bevonden 

apparatuur mag kiezen. De werkgever schaft de apparatuur aan, registreert en activeert het 

gebruik, levert het device uit aan de medewerker en beheert de apparatuur.  

 


