
B&W

1. Het college besluit dat er binnen de gemeente Haarlem vier ICT-werkplekken zijn. Te weten 1)
de standaard ICT werkplek, 2) de zware ICT werkplek, 3) de mobiele werkplek 4) de vergader
werkplek.

2. Het college besluit tot de aanschaf van 560 computers voor Raakspoort.
3. De kosten van het besluit bedragen € 713.859,- (inclusief btw) Het besluit wordt gedekt uit

programma 10, Masterplan ICT, product werkplekken nr. 26100032000.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
5. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt

de bijlage niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet
tot na het moment van aanbesteding.
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DOEL: Besluiten
Tijdens de behandeling van het Masterplan ICT heeft het college besloten dat over de aanschaf van de
computers voor de Raakspoort een apart besluit genomen moet worden. Met deze nota geeft het college
invulling aan dat besluit.



1

Onderwerp: Aanschaf werkplek ICT-Raakspoort
Reg. Nummer: 2011/40565

1. Inleiding
Op 22 augustus 2011 wordt het nieuwe stadskantoor door Middelen en Services,
Dienstverlening en Sociale Zaken en werkgelegenheid in gebruik genomen. Voor
de nieuwe werkplekken moeten computers aangeschaft worden. In deze nota besluit
het college over de aanschaf van de computers. Met de kosten voor de aanschaf is
rekening gehouden in het Masterplan ICT en de middelen zijn in de begroting van
2011 opgenomen.
In totaal zullen ca. 700 personen in Raakspoort gaan werken. Er zijn minder
werkplekken dan mensen. Niet iedereen werkt op hetzelfde moment, een deel is in
vergadering of buiten de deur aan het werk. Er wordt gewerkt met een flex-norm
van 0,8. Dat is 0,8 werkplek per full time medewerker. Partimers zijn bij elkaar
opgeteld en gedeeld door 1 fte. In Raakspoort zullen 550 fte’s gaan zitten. Hiervoor
worden 450 werkplekken gerealiseerd.
De flexnorm is gebaseerd op ervaringen van gemeenten die ook zijn gaan
flexwerken. Met een flex-norm van 0,8 heeft iedereen een werkplek in Raakspoort
op het moment dat dit nodig is.
Niet alle werkplekken en functies zijn geschikt om mee te flexwerken. 20% van de
werkplekken doen niet mee in het flex-werk concept. Dit heeft te maken met
bepaalde functies die op een vaste (beveiligde) plaats uitgevoerd moeten worden
maar ook met zware ICT apparatuur, die niet voor iedereen beschikbaar hoeft te
zijn, en met het plaatsen van gehandicapte medewerker waarvoor aparte
(fysieke)voorzieningen moeten worden getroffen.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit dat er binnen de gemeente Haarlem vier ICT-

werkplekken zijn. Te weten 1) de standaard ICT werkplek, 2) de zware ICT
werkplek, 3) de mobiele werkplek, 4) de vergader werkplek.

2. Het college besluit tot de aanschaf van 560 werkplekken voor Raakspoort.
3. De kosten van het besluit bedragen € 713.859,- (inclusief btw) Het besluit

wordt gedekt uit programma 10, ICTmasterplan, product werkplekken nr.
2610032000

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Bestuur

5. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van
de gemeente wordt de bijlage niet openbaar gemaakt en wordt
geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet tot na het moment van
aanbesteding

3. Beoogd resultaat
Na het besluit van het college kunnen computers voor de Raakspoort aangeschaft
worden.

4. Argumenten
Standaard ICT werkplek
Computers horen bij een werkuitrusting van de ambtenaar. In het flexconcept is het
van belang dat zoveel mogelijk werkplekken standaard uitgerust zijn zodat deze
plekken optimaal gebruikt kunnen worden. Op de standaard werkplek komt een
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kleine desktop computer met een 24 inch scherm. In totaal 350 werkplekken
worden zo uitgerust.
De groep die ook van de standaard werkplek gebruik kan maken maar vanwege
haar functie of handicap, werkplek gebonden is, krijgt een standaard uitrusting maar
een vaste plek. Het gaat hier om ca. 50 personen.
Zware ICT werkplek
Voor de groep die een computer met grotere rekenkracht nodig heeft wordt een
zwaardere computer aangeschaft met een beeldscherm van 27 inch. De zware
computers worden meestal gebruikt door mensen die met tekeningen moeten
werken, een groter beeldscherm is nodig om het werk goed uit te kunnen voeren.
Het gaat hier om ca. 50 werkplekken.
Mobiele ICT werkplek
Voor de groep mensen die veel thuis, in vergaderzalen of elders binnen de
gemeente werkzaam zijn worden laptops aangeschaft. Het gaat hier vooral om
leidinggevenden en managers en mensen die buiten het gemeentepand een
computer nodig hebben. Het gaat hier om ca. 60 mobiele werkplekken.
Uitgangspunt voor de Raakspoort is dat iedere medewerker op kantoor moet kunnen
werken op de met hem of haar afgesproken tijdstippen.
Vergader ICT werkplek
Als de digitalisering binnen de gemeente helemaal voltooid is dan moet er ook
papierloos gewerkt worden. Ten behoeve van dit doel moeten medewerkers tijdens
een vergadering hun stukken digitaal beschikbaar hebben. Op dit moment is een
pilot gaande bij Sozawe waarin vergaderd wordt zonder papier. In de Raakspoort
moeten er voorzieningen gemaakt worden waardoor papierloos vergaderd kan
worden. Voor deze voorziening moeten 50 laptops aangeschaft worden. Uit de pilot
moet blijken of de laptop de meest geschikte tool is om mee te vergaderen.
Onvoorzien
Er is gekozen voor een groot aantal standaard werkplekken om zo flexibel mogelijk
te zijn. Er zijn medewerkers waarvoor aparte voorzieningen getroffen moeten
worden zoals de aanschaf van bijzondere muizen, toetsenborden etc. Voor de
aanschaf van deze onderdelen moeten kosten gemaakt worden. De post onvoorzien
wordt hiervoor gebruikt.

Het voorstel om nieuwe computers voor Raakspoort aan te schaffen past binnen het
Masterplan ICT. De aanbesteding vindt plaats volgens het bestaande gemeentelijke
beleid. Bij de aanschaf speelt naar het de duurzaamheid van de apparatuur een
belangrijke rol.

De aanpak voor de aanschaf van computers voor Raakspoort wordt ook voor
Zijlpoort gehanteerd.

Kosten aanschaf ICT werkplekken
De kosten voor de aanschaf de bovengenoemde ICT werkplekken staan beschreven
in bijlage 1. De aanschaf voor een standaard werkplek is het meest voordelig. De
zwaar uitgeruste computers zijn duurder, dit is nodig omdat deze computers meer
moeten kunnen om het werk uit te voeren. De kosten voor een mobiele werkplek
zijn het hoogst. Daar komt bij dat de mobiele werkplek persoonsgebonden is en niet
werkplek gebonden. Hierdoor moeten relatief meer laptops gekocht worden dan bij
vaste ICT werkplekken. Bovendien zijn laptops gevoeliger voor schade, worden
sneller afgeschreven en is er meer beheerinspanning benodigd. Het is noodzakelijk
om medewerkers mobiel te kunnen laten werken. De ambitie is om, gezien de
kosten, deze groep beperkt te houden.
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De totale aanschaf van de computers in Raakspoort zijn geraamd op € 713.859,-
(incl. btw) Dit bedrag komt overeen met de raming die hiervoor in het masterplan
ICT is opgenomen De onderhoudskosten zijn wel vermeld in de bijlage maar
worden in deze aanvraag niet meegenomen. Het bestaande beheersbudget van ICT
draagt de kosten voor het onderhoud.

De ICT-werkomgeving van de werknemer wordt gebracht op het niveau van deze
tijd. Een grote verandering is dat de computer niet meer door 1 persoon gebruikt
wordt, maar door meerdere personen.

5. Kanttekeningen
In Raakspoort komen nieuwe computers. Het grootste deel van de huidige
computers van verhuizende afdelingen is verouderd. De oude computers gaan naar
een goed doel. Computers die nog wel voldoen worden elders in de organisatie
ingezet.

Door de verhuizing als vervangingsmoment te kiezen wordt de verhuizing
makkelijker en kunnen medewerkers zonder veel moeite hun werk in het nieuwe
pand voort zetten.

6. Uitvoering
De aanbesteding is onder voorbehoud van de goedkeuring van het college gestart.
De aanbesteding is eind mei afgerond, waarna tot gunning over gegaan kan worden.
De computers kunnen dan geproduceerd worden en gereed gemaakt worden voor
gebruik in de gemeente Haarlem. In de eerste week van augustus 2011 worden de
computers geïnstalleerd waarna vanaf 12 augustus 2011 proefgedraaid kan worden
met ICT.

7. Bijlagen
In bijlage 1 staan de ICT werkplek typen beschreven met de daarbij behorende
kosten. Deze bijlage wordt niet gepubliceerd (tot na het moment van aanbesteding).

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


