Technisch beraad – beantwoording vraag 28:
Vraag
Wij willen graag een duidelijke uitleg (evenals een financiële verantwoording) omtrent de post tablets
gemeenteraad. Graag antwoord op vragen zoals: hoeveel zijn het er, welke merk is het, etc.
Vanaf maart 2012 vergadert de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen papierloos. In de
maanden hieraan voorafgaand is door de toenmalige werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing een proef
uitgevoerd met zowel Samsung-tablets (Androïd) als iPads. Door de werkgroepleden is destijds met
name op basis van praktische overwegingen (toegankelijkheid systeem) gekozen voor Androïd.
Om continuïteit te kunnen garanderen en er zorg voor te dragen dat alle raadsleden over (technisch)
gelijkwaardige apparatuur beschikken, is er voor gekozen om bij aanvang van iedere raadsperiode de
tablets te vernieuwen. De levensduur van een tablet is technisch gezien 3 jaar, economisch gezien
hebben wij deze op 4 jaar vastgesteld. Vooral in deze beginjaren zijn de ontwikkelingen vrij snel
gegaan waardoor het doorblijven werken op beschikbare tablets na de verkiezingen van 2014 niet
verantwoord was.
De tablets die in maart 2012 zijn aangeschaft, zijn voor de eerste gemeenteraad in nieuwe
samenstelling in 2014 ingenomen en vervangen door nieuwe exemplaren. De ingenomen tablets
zijn vervolgens op de werkvloer (ambtelijk) opnieuw ingezet, hier was dat op dit moment nog in
opkomst.
Voor het jaar 2018 is ten behoeve van de vervanging de huidige tablets een investeringskrediet
opgenomen. Dit is ter vervanging van de huidige tablets en evt. accessoires. Het investeringskrediet
bedraagt € 30.000.
Ten tijde van het indienen van het investeringskrediet was nog niet bekend met welke apparatuur
gewerkt gaat worden. Tot op heden is altijd (n.a.v. een besluit van één van de eerste werkgroepen
bestuurlijke vernieuwing) met Samsung-tablets (gewerkt). Er ligt inmiddels een voorstel bij de
werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing om keuzevrijheid voor de raadsleden in te bouwen ten aanzien
van de tablet (samsung-tablets, ipads, windows-tablets of wellicht keuzevrijheid).
Het aantal tablets is als volgt berekend, gebaseerd op basis van huidige aantallen v.w.b.
(burger)raadsleden en collegeleden:
Gemeenteraad
Burgerraadsleden
College B&W
Alg. directeur
Griffie
Totaal

19 stuks
5 stuks
5 stuks
1 stuks
3 stuks
33 stuks

Uitgangspunt hierbij is dat zowel het gehele raad (incl. griffie t.b.v. ondersteuning) en het gehele
college (incl. algemeen directeur) met dezelfde apparatuur werkt zodra de nieuwe raadsperiode van
start gaat.

Indicatie van de aanschafkosten per soort tablet, gebaseerd op prijspeil 23-10-2017:
iPad Pro
Toetsenbord
Sleeve (hoes)
Totaal set

€ 605
€ 163
€ 116
€ 887 excl. btw.

iPad
Smartcover
Totaal set

€ 419
€ 36
€ 455 excl. btw.

Samsung Galaxy Tab S2
Keybord Cover
Totaal set

€ 334
€ 105
€ 439 excl. btw.

Microsoft Surface Pro
Toetsenbord
Totaal set

€ 769
€ 115
€ 884 excl. btw.

Om alle opties v.w.b. hardware en accessoires open te houden; is er vanuit gegaan dat het
benodigde krediet ook voldoende dekking moet kunnen bieden aan de duurste variant.
Dit betekent uitgaande van de genoemde prijzen en aantallen dat er een krediet benodigd is van 33 *
€ 884 = € 29.172, afgerond € 30.000.
Uiteraard wordt het uiteindelijk benodigde bedrag behoorlijk beïnvloed door de keuze van de
huidige werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing, maar met dit krediet is er voldoende dekking aanwezig
voor alle mogelijke varianten.

