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Secundair is het de taak voor de gemeente om bv. een digitaal archief en een afgeschermd deel
voor de raadsleden op de website beschikbaar te stellen. Raadsleden kunnen in dit afgeschermd
deel met elkaar communiceren, ook kunnen hierin eventueel niet-openbare documenten worden
geplaatst. Deze voorzieningen worden eveneens geboden in het nieuwe raadsinformatiesysteem.

Regelgeving
Op grond van het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden (Algemene Maatregel van
Bestuur) en de Rechtspositieverordening Weert kan er gekozen worden uit 3 mogelijkheden:

1. apparatuur beschikbaar stellen (via bruikleenovereenkomst);
2. tegemoetkoming verstrekken voor aanschaf apparatuur door raadslid (hoogte: kosten

apparatuur die gemeente zou kopen);
3. tegemoetkoming verstrekken aan raadslid voor gebruik eigen apparatuur voor raadswerk.

De computerapparatuur is fiscaal belast als niet aangetoond kan worden dat deze minimaal 90%
zakelijk wordt gebruikt. Als er bij een raadslid sprake is van belastingheffing moet dit op grond van
de rechtspositieverordening door de gemeente worden gecompenseerd (gedurende 3 jaar jaarlijks
30% van de aanschafwaarde).
Door een uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam van 25 september 2014 (bijlage) is hierin
echter v.w.b. iPads (en daardoor ook v.w.b. andere tablets) zeer recent verandering gekomen. Het
Hof spreekt uit, dat een iPad een communicatiemiddel is in de zin van de Wet op de Loonbelasting
1964 en geen computer in de zin van die wet. Dat heeft tot gevolg dat de apparatuur fiscaal is
belast als deze niet minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt. Dat zal altijd het geval zijn bij gebruik
van het RIS via een tablet. Dit pleit zeer voor de aanschaf van een tablet. Bij computerapparatuur,
niet zijnde een tablet, wordt op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964 nog steeds de norm
van 90% zakelijk gebruik gehanteerd door de Belastingdienst.

Advies Gemg_enteOg|ossingen
GemeenteOplossingen is gevraagd om advies uit te brengen over de vraag welk apparaat het
meest geschikt is om het RIS te gebruiken. Dit advies is op 25 september 2014 ontvangen
(bijlage). Hieruit blijkt dat, omdat de gemeente Weert heeft gekozen voor een IOS-app, het RIS
optimaal gebruikt kan worden door een iPad. Zoals hierboven aangegeven heeft de app van GO
een aantal functionaliteiten, die met een vaste PC, laptop of Android-tablet niet benut kunnen
worden. GO adviseert het laatste model van de Apple iPad aan te schaffen, waarbij kan worden
gekozen voor de kleine variant, de iPad mini Retina, of de grotere variant, de iPad Air.

Hoogte budget
Het budget voor raads- en commissieleden dient niet alleen ruim genoeg te zijn voor de aanschaf
van een tablet (of evt. desgewenst toch een PC of laptop), maar ook voor gebruik, onderhoud en
reparatie daarvan, en het desgewenst aanschaffen van een printer, papier, inktcartridges,
internetabonnement, apps voor bv. werken met word, excell, powerpoint, tas, toetsenbordje, etc.
Voorgesteld wordt de hoogte van het budget te bepalen op E 1.000,- per persoon.

Beveiliging
Op een computer die voor raadswerk wordt gebruikt kan allerlei informatie komen te staan
waarvan het niet wenselijk is dat deze in vreemde handen komt. Raads- en commissieleden dienen
hun apparaat met een wachtwoord te beveiligen. Daarnaast is het momenteel al mogelijk om
apparatuur, indien deze wordt gestolen of verloren, op afstand te wissen.

Financiën
Er is een vervangingsinvestering van E 35.000,- per 4 jaar beschikbaar. In 2011 is hiervan door de raad
geen gebruik gemaakt. Voor de technische ondersteuning door de ICT-helpdesk wordt door de afdeling
BV/PIFjaarlijks E 18.000,- doorberekend aan de raad. Daarnaast halen raadsleden jaarlijks voor
gemiddeld 6 750,- aan papier en cartridges op bij de gemeente.

Op 9 juli 2014 heeft de raad besloten om commissieleden-niet-raadsleden toe te staan (één per fractie,
dus thans maximaal 6). Op grond van het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden hebben
commissieleden recht op dezelfde computerfaciliteiten van de gemeente als raadsleden. Er zijn
momenteel 5 commissieleden-niet-raadsleden. Er dienen dus 34 personen budget te ontvangen.
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4. Te bepalen dat een raads- of commissielid, dat zijn functie voortijdig neerlegt, de gemeente het
ontvangen bedrag naar rato van het tijdsverloop sinds zijn aantreden terugbetaalt.

Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het fractievoorzittersoverleg,
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