Amendement
Onderwerp: budget voor computerapparatuur

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 26 november 2014,

Overwegende dat:
• De primaire taak van de gemeente bij het faciliteren van raadswerk is het aanbieden van
de vergaderstukken;
• Dit in de nabije toekomst (vanaf 1 januari 2015) zal gebeuren d.m.v. het nieuwe
raadsinformatiesysteem (RIS) van GemeenteOplossingen (GO);
• De gemeente een app van GO voor de raad heeft aangeschaft die binnen het RIS nog een
aantal extra mogelijkheden geeft;
• Deze app alleen maar toegankelijk is via een iPad;
• GO stelt dat het RIS optimaal gebruikt kan worden door een iPad;
• Het huidige voorstel – beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.000,- aan de raads- en
commissieleden voor aanschaf, gebruik en onderhoud van computerapparatuur met
toebehoren - een aantal risico’s (operationeel / financieel) met zich meebrengt;
• Het huidige voorstel onvoldoende zekerheid biedt voor wat betreft de realisering van de
beoogde doelstellingen (papierloos werken / volledig benutten van functionaliteiten GO).

Wijzigt het voorstel zodat het als volgt komt te luiden:
1. Te besluiten om de raads- en commissieleden een iPad beschikbaar te stellen voor de
raadsperiode 2014 – 2018 (bruikleen);
2. De ondersteuning vanuit de afdeling BV/PIF te beperken tot het installeren van de vereiste
apps (waaronder GO) en de eventueel gewenste apps, zoals bijvoorbeeld Microsoft Office
(word, excel, powerpoint);
3. Overige kosten in verband met het gebruik en onderhoud van de iPad en/of aanschaf van
toebehoren voor rekening van het betreffende raads- of commissielid komt en hiervoor
geen additioneel budget beschikbaar wordt gesteld;
4. Te bepalen dat een raads- of commissielid, dat zijn functie voortijdig neerlegt, de iPad aan
de gemeente teruggeeft.
5. Te besluiten om per 1-1-2015 digitaal te gaan werken en dus geen fysieke stukken meer
ter beschikking te stellen onder voorbehoud van het volledig operationeel hebben van het
RIS van GO.
en gaat over tot de orde van de dag,
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