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Covid-19, de voorbereiding op het hybride werken en de komende
bestuurswisseling hebben gevolgen voor de reguliere vervanging van mobiele
apparatuur in de tweede helft van 2021. Dit vraagt een extra investering van €
355.000, die kan worden gedaan uit het aan het college gemandateerde krediet in
het investeringsplan.
Dit bedrag wordt als volgt ingezet:
-

-

-

Op grond van het geldende vervangingsbeleid mobiele devices worden
medewerkers met laptops en smartphones/tablets uit respectievelijk 2016 en
2017 eind 2021 en begin 2022 voorzien van nieuwe ICT apparatuur. Hiervoor
is een investering nodig van € 200.000.
Er is € 80.000 nodig omdat de gemeente verplicht is aan de raads- en
commissieleden informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking te
stellen voor de duur van de uitoefening van de functie. Om deze apparatuur
na de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 voorradig te hebben moet dit
nu aangeschaft worden, rekening houdend met de mondiale
leveringsproblemen.
Daarnaast is de organisatie zich aan het voorbereiden op hybride werken
waarbij gedacht wordt aan een combinatie van werken op kantoor, thuis, in
het dorp of stad. Hiervoor wordt vooruitlopend op nog vast te stellen beleid
een aantal voorzieningen getroffen om dit te ervaren. Hiervoor is een krediet
benodigd van € 75.000.
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Besluit College
d.d. 9 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het college besluit het benodigde krediet van maximaal € 355.000 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,

1.Inleiding
In een eerder besluit, 2021/45784, is € 350.000 vrijgemaakt voor de vervanging van ICT apparatuur in
de eerste helft van 2021. In datzelfde besluit is reeds een hernieuwde aanvraag aangekondigd. Deze
ligt nu voor.
Voor mobiele apparatuur wordt € 355.000 gevraagd waarvan € 200.000 om de reguliere
vervangingen conform beleid mobiele devices te kunnen uitvoeren, € 80.000 voor apparatuur voor
de raads- en commissieleden en € 75.000 voor de voorbereiding op het hybride werken.
Om de kosten beheersbaar te houden, is gekozen voor de uitlevering van standaardapparatuur.
Slechts in uitzonderlijke gevallen zal daarvan worden afgeweken.
De post in het investeringsplan is een B-post: gemandateerd en nog te besluiten door het college.
2. Besluitpunten college
Het college besluit het benodigde krediet van maximaal € 355.000 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.
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4. Argumenten
Vervanging past binnen reguliere vervangingsbeleid
De vervanging past binnen het reguliere geldende vervangingsbeleid mobiele devices.
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. Bij de vervanging van mobiele devices wordt naast duurzaamheidsprincipes
(levensduur verlengende motieven en circulariteit) ook preventief gekeken naar de toenemende
eisen vanuit strengere security. De afweging leidt ertoe dat voorstel is om te vervangen en daarvoor
middelen beschikbaar te stellen.
Geplande vervangingen kunnen worden gerealiseerd
Medewerkers met laptops en smartphones/tablets uit respectievelijk 2016 en 2017 worden op grond
van het geldende vervangingsbeleid mobiele devices in de tweede helft van 2021 en begin 2022
voorzien van nieuwe ICT apparatuur. Voor deze reguliere vervanging is een investering nodig van €
200.000.
Devices voor nieuwe raadsleden worden tijdig geregeld
Met dit voorstel wordt geanticipeerd op de gemeenteraadsverkiezingen begin 2022. Voor het
bekostigen van de aanschaf van apparatuur voor de nieuwe raads- en commissieleden wordt een
bedrag van € 80.000 opgenomen. De reden hiervoor is wijziging In het ‘Rechtpositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers’ waarbij de gemeente de verplichting heeft om aan de raads- en
commissieleden informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking stelt voor de duur van de
uitoefening van de functie. Na de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 zullen de nieuw aan te
stellen raadsleden dan ook moeten worden voorzien van nieuwe devices (telefoon en laptop).
Op dit moment is er wereldwijd schaarste aan chips voor computers, telefoons en andere industrie
omdat de vraag explosief is gestegen. Bij navraag aan de markt is gebleken dat de verwachte levertijd
van een laptop van de nieuwe (G8) generatie opgelopen is naar 4 tot 6 maanden. Dit heeft tot gevolg
dat deze apparatuur nu moet worden aangeschaft om de nieuw aan te stellen raadsleden in maart
2022 van apparatuur te kunnen voorzien.
Er wordt ingespeeld op het hybride werken
De aanvullende grote investeringen voor ICT apparatuur in 2020 en 2021 ten behoeve van
thuiswerkapparatuur zijn ten koste gegaan van het begrote budget voor de reguliere vervangingen.
Ook is nu nog onduidelijk hoe de organisatie zich zal ontwikkelen in 2021-2022 met de vormen van
thuiswerken of hybride werken (kantoor en thuis), inclusief de behoefte voor ICT apparatuur.
Momenteel wordt in de praktijk onderzocht en uitgewerkt hoe het hybride werken kan worden
gefaciliteerd. In afwachting van vast te stellen beleid omtrent hybride werken, worden alvast voor de
korte termijn voorbereidingen te treffen voor het realiseren van ‘aanlandplekken’ op de
gemeentelijke locaties. Een aanlandplek is een plek waarbij de medewerker met eigen laptop of
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laptop in bruikleen op kantoor toch tijdelijk kan werken. De ervaring die we hiermee opdoen kunnen
we gebruiken bij het nog op te stellen beleid aangaande hybride werken. Om deze reden zal deze
kredietaanvraag uitgebreid worden met € 75.000 aan noodzakelijke investeringen in randapparatuur
zoals schermen, docking station, muizen, toetsenborden en kabels.
5. Risico’s en kanttekeningen
Aanbesteding nieuwe aanbieder
Zoals in de eerdere nota’s is aangekondigd, loopt er een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe
aanbieder van mobiele devices. Inschatting is dat deze aanbesteding (gunning) in de 1e helft van
2022 gerealiseerd wordt (eerdere inschatting was eind 2021 maar heeft vertraging opgelopen). Dan
zal naar verwachting ook duidelijk zijn welke veranderingen er mogelijk optreden in de organisatie
door het huidige noodzakelijke thuiswerken. De lopende aanbesteding voor een nieuwe aanbieder
van mobiele devices kan nieuwe inzichten geven op type apparatuur, prijzen en manier van
bestellen.
Zonder deze aanvullende middelen kan de organisatie haar medewerkers en de raads- en
commissieleden niet tijdig voorzien van de benodigde bedrijfsmiddelen die voldoen aan alle
geldende eisen op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid, circulariteit en security. Zonder
deze gevraagde middelen kan de organisatie bovendien niet voldoen aan het geldende beleid
gebruik mobiele devices en aan het Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
6. 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.
7. Bijlagen
N.v.t.
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