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Kernboodschap  In 2020 werkt de organisatie (door COVID-19) versneld thuis. Hiervoor zijn 

behoorlijk veel extra ICT middelen aangeschaft (2020/729246 & 2020/36277). 

Voor de 1e helft van 2021 moeten (nieuwe) medewerkers voorzien worden van 

ICT apparatuur en moeten verouderde of kapotte apparatuur devices worden 

vervangen. Hierbij worden de duurzaamheidsprincipes benut (levensduur 

verlengen en circulariteit). Ook wordt zoveel mogelijk standaard apparatuur 

ingezet, zodat hier goed aan kan worden voldaan. Nu wordt een krediet 

aangevraagd van € 350.000. Na gunning zal er mogelijk een hernieuwde aanvraag 

volgen voor het 2e deel van 2021, afhankelijk van de ontwikkelingen in de 

organisatie. 

De noodzakelijke aanschaf t.b.v. de vervangingsinvestering wordt gedaan vanuit 

het bestaande krediet in het investeringsplan, gemandateerd aan het college.  
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Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  
1. Het college besluit het benodigde krediet van maximaal € 350.000 vrij te 

geven voor de aanschaf van standaard mobiele communicatiemiddelen ten 

laste van post vervanging ICT Vervangingsinvestering ICT van IP nr. (ICT.01 

Vervanging ICT ) van het investeringsplan (cat. B – Collegebevoegdheid) 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1.Inleiding  

 
In 2020 werkt de organisatie (door COVID-19) versneld thuis. Hiervoor zijn behoorlijk veel extra ICT 

middelen aangeschaft (2020/729246 & 2020/36277). Voor de 1e helft van 2021 moeten (nieuwe) 

medewerkers voorzien worden van ICT apparatuur en moeten verouderde of kapotte apparatuur 

worden vervangen. Hierbij blijven de uitgangspunten van duurzaamheid het uitgangspunt 

(levensduur verlenging en circulariteit). 

In 2021 zal als gevolg van een aanbestedingsprocedure een nieuwe aanbieder van mobiele devices 

worden gekozen. Wij schatten in dat deze aanbesteding (gunning) in de 2e helft van 2021 

gerealiseerd wordt. Dan zal ook duidelijk zijn welke veranderingen er mogelijk optreden in de 

organisatie door het huidige noodzakelijke thuiswerken. Ook is nu nog onduidelijk hoe de organisatie 

zich zal ontwikkelen in 2021, inclusief de behoefte voor ICT apparatuur. Om deze reden zal deze 

kredietaanvraag van middelen een voorlopige toekenning betreffen.  

Uit de ouderdomsanalyse van de vervangingsbehoefte en de nieuwe in- en doorstroom zal er 

ongeveer een jaarlijkse investering noodzakelijk zijn tussen € 400.000 - € 500.000. Vanwege de 

lopende aanbestedingsprocedure wordt een voorgesteld krediet aangevraagd van € 350.000 waarbij 

na gunning van de aanbesteding (voor zover nodig) een hernieuwde aanvraag zal mogelijk volgen 

voor het 2e deel van 2021. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de organisatie. 

De noodzakelijke aanschaf wordt gedaan vanuit het bestaande krediet in het investeringsplan, 

gemandateerd aan het college. Als het maximaal beschikbare bedrag wordt bereikt, zal een 

hernieuwde afweging moeten worden gemaakt binnen het huidige IP ICT.  

2. Besluitpunten college 

 
Het college besluit het benodigde krediet van maximaal € 350.000 vrij te geven voor de aanschaf van 

standaard mobiele communicatiemiddelen ten laste van post vervanging ICT Vervangingsinvestering 

ICT van IP nr. (ICT.01 Vervanging ICT ) van het investeringsplan (cat. B – Collegebevoegdheid) 

3. Beoogd resultaat 

 

Met dit besluit wordt het benodigde krediet verleend om de benodigde bedrijfsmiddelen aan te 

schaffen en te activeren 

 

4. Argumenten 

 
De vervanging past binnen het beleidsveld 7.2 Algemene Dekkingsmiddelen.  
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De middelen, die in gebruik zijn bij de medewerkers van de gemeenten Haarlem en Zandvoort 

hebben een levensduur van 48 maanden voor smartphones en tablets en gemiddeld 60 maanden 

voor laptops. Daar waar mogelijk zal dat nog iets worden verlengd. 

Bij de vervanging van mobiele devices wordt naast duurzaamheidsprincipes (levensduur verlengende 

motieven en circulariteit) ook preventief gekeken naar de toenemende eisen vanuit strengere 

security.  

Naar verwachting zullen we 250 nieuwe laptops, 250 nieuwe smartphones en beperkte andere ICT 

apparatuur moeten uitgeven in de 1ste  helft van 2021, hierin is ook de apparatuur voor thuiswerken 

opgenomen. Om dit te kunnen faciliteren is in totaal een bedrag van € 350.000 aangevraagd.  

Tablets zijn geen onderdeel van de eisen voor een minimale thuiswerkplek en worden alleen 

vervangen wanneer gebruik van bijzondere applicaties (bijvoorbeeld iBabs) hierom vraagt. 

5. Financiën 

Voor de mobiele apparatuur vragen wij nu 350.000 EUR om maximaal 15% van de verouderde (op 

totaal 2972 devices) of niet meer werkende of veilige apparatuur te vervangen. Dit is mogelijk omdat 

we standaardapparatuur uitleveren en de levensduur verlengen. Daarnaast moeten wij apparatuur 

beschikbaar hebben voor nieuwe medewerkers of voor andere hardware. 

Door de lopende aanbestedingsprocedure verwachten wij in het 2e deel van 2021 een nieuwe 

aanbieder voor mobiele devices te hebben geselecteerd. De post in het investeringsplan is een B-

post: Gemandateerd en nog te besluiten door het college. 

6. Risico’s en kanttekeningen 

De lopende aanbesteding voor een nieuwe aanbieder van mobiele devices kan nieuwe inzichten 

geven op type apparatuur, prijzen en manier van bestellen. De gevolgen hiervan zullen beperkt zijn 

en mogelijk zelfs positief doordat meerdere gemeenten (via VNG) aanbesteden.  

Om de kosten beheersbaar te houden, is gekozen voor de uitlevering van standaard apparatuur. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal daarvan worden afgeweken. 

7. Uitvoering 

De uitvoering geschiedt volgens het huidige uitgifteproces van de afdeling informatievoorziening 

waarbij de medewerker voorzien wordt van de standaard mobiele apparatuur.  

De werkgever schaft de apparatuur aan, registreert en activeert het gebruik, levert het apparaat uit 

aan de medewerker en beheert de apparatuur. Dit zijn conform de BBV noodzakelijke kosten om het 

actief in gebruik te gaan nemen. 
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8. Bijlagen 

N.v.t. 

 

 

 

 


