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1. Inleiding 

 

In maart 2014 treedt een nieuwe gemeenteraad aan.  De raadsleden krijgen nu op grond van 

de Verordening geldelijke voorzieningen c.a. een computer van de gemeente. Als ze daar 

geen beroep op doen, kunnen zij thans tot maximaal € 1.000 per raadsperiode een vergoeding 

krijgen voor zelf aangeschafte apparatuur.   

Omdat de gemeenteraad (na ingebruikname van het nieuwe  BIS) met ingang van de nieuwe 

raadsperiode papierloos gaat werken en vergaderen,  is het uiteraard essentieel dat alle 

raadsleden beschikken over apparatuur die daarvoor geschikt en handig is. Nu het nieuwe 

BIS operationeel is,  is het de vraag hoe de gemeente de apparatuur voor raadsleden het beste 

kan organiseren. Stelt de gemeente in 2014 wederom apparatuur ter beschikking? 

Het presidium geeft de voorkeur aan een alternatief, namelijk het principe van “bring your 

own device”  inclusief de mogelijkheid van een vergoeding. Dit is in den lande ook steeds 

gebruikelijker nu apparatuur eenvoudiger en gebruikers-vriendelijk is geworden en we er zelf 

steeds handiger mee worden. Dit betekent dat het raadslid zelf de apparatuur koopt, zelf de 

service en het onderhoud regelt en tot een bepaald maximumbedrag bij de gemeente de 

kosten hiervan kan declareren.  Een klein aantal raadsleden heeft in de afgelopen 

raadsperiode al voor deze optie gekozen.  

Het presidium denkt dat een éénmalige vergoeding per raadsperiode van vier jaar van 

maximaal € 1.200,-- netto / € 1.800,-- bruto op declaratiebasis redelijk is
1
. Daarmee is dan 

een budget gemoeid van ongeveer  € 50.000.- netto / € 75.000,--bruto (over de hele 

raadsperiode). Apparatuur voor schaduwraadsleden en fractie-assistenten kunnen, net als nu, 

worden betaald uit het fractiebudget.  

 

Voorstel aan de raad 

Het presidium stelt de raad voor artikel 9a van de Verordening geldelijke voorzieningen te 

wijzigen, waarbij het als volgt komt te luiden: 

Het raadslid kan gedurende de raadsperiode eenmalig een vergoeding aanvragen van ten 

hoogste € 1.200.—netto / € 1.800,-- bruto op declaratiebasis voor de aanschaf van een 

computer, bijbehorende apparatuur, software en het onderhoud daarvan benodigd voor 

het uitoefenen van het raadslidmaatschap. Het in dit  lid genoemde bedrag wordt met 

ingang van een  nieuwe raadsperiode verhoogd met een percentage overeenkomstig de 

aanpassing van de vergoeding als bedoeld in artikel 2. 

 

2. Beoogd resultaat 

                                                      
1
Voor € 1.200,--netto / € 1.800,-- bruto kan men bijv. een goede Ipad en laptop aanschaffen.  
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Een eenvoudige, zuinige en toereikende regeling, die raadsleden in staat stelt apparatuur 

aan te schaffen, die zij persoonlijk prettig vinden. 

 

3. Argumenten 
Bij deze aanpak realiseren we een aanzienlijke besparing ten opzichte van de bedragen uit de 

vorige raadsperiode (bijna € 90.000 / bijna € 65.000,--)
2
 .  

Dit komt bovenop de overige besparingen, die we via het project vernieuwing BIS, 

digitalisering stukkenstroom en papierloos werken realiseren.   

De voordelen zitten ook in de keuzevrijheid voor het raadslid en de minimale belasting van 

het gemeentelijke apparaat qua ondersteuning. Er is geen 

onderhoudscontract met een derde partij noodzakelijk en raadsleden die later toetreden, 

kunnen gebruik maken van dezelfde regeling en zodoende over de middelen beschikken die 

zij nodig achten voor het raadswerk. De aangeschafte middelen blijven na afloop van de 

periode in eigendom van het raadslid. 

 

4. Kanttekeningen 

Het raadslid regelt zelf de aanschaf, de service en de reparatie. Hij/zij kan daarvoor geen 

beroep meer doen op de gemeente. 

 

5. Uitvoering 

De vergoedingen aan raadsleden worden betaald uit het ICT-budget van de gemeente. 

 

 

Het raadspresidium 

    

 

 

 

 

Nadere informatie: Daphne Taets van Amerongen, raadsadviseur, 023-5113032, 

dtaets@haarlem.nl  

 

                                                      
2
   In 2010-2014: € 138.000.— (Aanschaf en installatie van apparatuur € 80.000,-; Onderhoud en 

reparatie € 58.000.—). 

mailto:dtaets@haarlem.nl
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het raadspresidium 

 

Besluit: 

 Art 9a van de Verordening geldelijke voorzieningen te wijzigen, waarbij het als volgt 

komt te luiden: 

Het raadslid kan  gedurende de raadsperiode eenmalig een vergoeding aanvragen van 

ten hoogste € 1.200.—netto / € 1.800,-- bruto voor de aanschaf van een computer, 

bijbehorende apparatuur, software en het onderhoud daarvan voor het uitoefenen van 

het raadslidmaatschap. De in dit  lid genoemde bedragen wordt met ingang van een  

nieuwe raadsperiode verhoogd met een percentage overeenkomstig de aanpassing van 

de vergoeding als bedoeld in artikel 2. 

 

 Deze wijziging treedt in werking op 19 maart 2014. 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 
 

 


