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Kernboodschap  Sinds 2020 en 2021 zijn er jaarlijks behoorlijk veel extra ICT middelen aangeschaft 

a.g.v. het thuiswerkadvies in de Covid-19 periode . Vanaf 2022 pakken we de 

draad van de reguliere vervangingen weer op. Laptops en smartphones/tablets uit 

het aanschafjaar 2018 worden op grond van het vigerende beleid mobiele devices 

komend jaar voorzien worden van nieuwe ICT apparatuur. Kijkend naar de 

vervangingscyclus over 2022 worden de volgende aantallen vervangen: 210 

laptops, 260 smartphones, 321 tablets, kleine randapparaten en gebruiksmiddelen 

zoals oortjes en hoesjes. Om dit te kunnen faciliteren is in totaal een bedrag van € 

400.000 voor 2022 nodig. De bijgaande aanvraag vindt nog rechtmatig plaats 

binnen het huidige contract.  Daarnaast zal in 2022 de aanbesteding voor een 

nieuwe leveranciers voor mobiele devices en aanverwante randapparatuur (niet 

zijnde datacenter onderdelen) moeten worden opgestart en afgerond omdat het 

huidige contract niet meer verlengd kan worden.. De noodzakelijke aanschaf t.b.v. 

de vervangingsinvestering wordt gedaan vanuit het bestaande krediet in het 

investeringsplan, gemandateerd aan het college.  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

N.v.t 

Relevante eerdere 

besluiten 

(2021/45784) zoals in college van 2 februari 2021 

(2020/729246) zoals in college van 25 augustus 2021 

(2020/36277) zoals in college van 28 januari 2020 

Besluit College  

d.d. 12 april 2022 

 

 

Besluit:  
1. Het college besluit het benodigde krediet van maximaal € 400.000 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, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210045784-1-Vervangingsinvestering-ICT-IT-nummer-ICT-01-t-b-v-aanschaf-mobiele-communicatiemiddelen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/25-augustus/10:00/Aanschaf-ICT-apparatuur-voor-thuiswerken
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200036277-1-Vrijgeven-krediet-voor-vervangingsinvestering-ten-behoeve-van-aanschaf-mobiele-communicatiemiddelen-1.pdf
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1.Inleiding  

 
Sinds 2020 en 2021 zijn er jaarlijks behoorlijk veel extra ICT middelen aangeschaft als gevolg van het 

thuiswerkadvies in de Covid-19 periode. Vanaf 2022 wordt de draad van de reguliere vervangingen 

weer opgepakt. Medewerkers met laptops en smartphones/tablets met een aanschafdatum uit 2018 

worden op grond van het vigerende beleid van mobiele devices (vervangingstermijn 4 jaar) dit jaar 

voorzien van nieuwe ICT apparatuur.  

2. Besluitpunten college 

 
Het college besluit het benodigde krediet van maximaal € 400.000 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 bestaande beleid en spelregels.  

Bij de aanschaf van mobiele devices en bij de afvoer van oude devices wordt gewerkt vanuit 

duurzaamheidsprincipes (levensduur verlengende motieven en circulariteit) en wordt ook preventief 

rekening gehouden met de toenemende eisen vanuit strengere security. 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. 

Kijkend naar de vervangingscyclus over 2021 worden diverse type devices vervangen zoals 210 

laptops, 260 smartphones, 321 tablets, kleine randapparaten en verschillende hoesjes. Om dit te 

kunnen faciliteren is in totaal een bedrag van € 400.000 nodig.  Om nieuwe medewerkers te voorzien 

van de noodzakelijke uitrusting zijn binnen de bovengenoemde aantallen 100 laptops en 100 

smartphones gereserveerd. 

Voor de mobiele apparatuur wordt een krediet gevraagd van €400.000 om de reguliere vervangingen 

conform beleid mobiele devices te kunnen uitvoeren. De post in het investeringsplan is een B-post: 

Gemandateerd en nog te besluiten door het college. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

1. In 2021 is de onderzoeksfase van de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe aanbieder van o.a. 

mobiele devices en schermen (geen datacenter onderdelen) opgestart.  Deze aanbesteding (inclusief 

gunning) zal in de 2e helft van 2022 gerealiseerd moeten worden omdat het contract van de huidige 

aanbieder niet meer verlengd kan worden. Dan zal ook duidelijk zijn welke veranderingen er mogelijk 

optreden in de organisatie als gevolg van nieuw beleid inzake hybride werken (thuis en op kantoor). 

Voordat een volgende kredietaanvraag wordt gedaan, zal de aanbesteding derhalve moeten worden 

afgerond. De voorliggende kredietaanvraag kan nog binnen het huidige contract worden uitgevoerd.  

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

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal daarvan worden afgeweken. 

3. Zonder dit besluit kan de organisatie haar medewerkers niet voorzien van de benodigde 

bedrijfsmiddelen die voldoen aan alle geldende eisen op het gebied van functionaliteit, 

duurzaamheid, circulariteit en security. 

4. Het huidige beleid van mobiele devices is ook afgestemd op de vigerende richtlijnen van de 

Belastingdienst waarbij getoetst wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. 

7. Uitvoering 

De uitvoering geschiedt volgens het huidige uitgifteproces van de afdeling informatievoorziening. De 

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

de medewerker en beheert de apparatuur. Naar huidige inschatting zal er eind 2022 een nieuwe 

kredietaanvraag worden gedaan.  

8. Bijlagen 

 

N.v.t 


