RAADSVOORSTEL
Datum:
Nummer:

12 maart 2014

Onderwerp: Invoering Regeling Bring your own device

Voorgesteld raadsbesluit:
De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente
Dinkelland 2010 te wijzigen zoals aangegeven in het bij dit voorstel behorende ontwerpraadsbesluit.
Samenvatting van het voorstel
De raad van Dinkelland gaat ingaande de raadsperiode 2014-2018 over op papierloos werken, met
gebruikmaking van het daarvoor gebouwde nieuwe raadsinformatiesysteem (RIS). Om als raadslid of
als raadscommissielid locatie-onafhankelijk papierloos te kunnen werken is de beschikking over een
tablet-pc of notebook noodzakelijk. Het presidium is van mening dat de gemeente hierin een
faciliterende rol heeft. Dit voorstel beoogt hier vorm en inhoud aan te geven door het treffen van een
regeling ’bring your own device (BYOD)’. De essentie hiervan is dat elk raadslid en raadscommissielid
een financiële tegemoetkoming krijgt van € 500.- netto in de kosten van (eigen) aanschaf en gebruik
van een tablet-pc of notebook.
Aanleiding voor dit voorstel
Eerder is al besloten dat de raad van Dinkelland ingaande de raadsperiode 2014-2018 overgaat op
papierloos werken. Er wordt daarom vanuit gegaan dat ingaande de nieuwe raadsperiode elk raadslid
en elk raadscommissielid beschikt over een tablet-pc of notebook die voor het uitoefenen van het
raadslidmaatschap of commissielidmaatschap kan worden ingezet. De gemeente heeft daarbij een
faciliterende rol. Gezocht is naar een praktische constructie. Deze is gevonden in het implementeren
van het systeem ‘bring your own device’.
Beoogd resultaat van het te nemen besluit
Het vaststellen van een BYOD-regeling binnen de Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden
en (raads)commissieleden gemeente Dinkelland 2010 creëert een praktische en werkbare basis met
als voordelen een zo groot mogelijke vrijheid voor de raadsleden en raadscommissieleden, een zo
laag mogelijke belasting van de ambtelijke organisatie (inclusief griffie) en een reële besparing op de
kosten van de raadshuishouding.
Argumentatie
Papierloos werken met gebruikmaking van het nieuwe digitale Dinkellandse raadsinformatiesysteem
(RIS) eist van onze raadsleden en raadscommissieleden dat zij gebruik maken van een mobiele pc
(tablet of notebook) waarmee zij locatie-onafhankelijk kunnen werken en vergaderen. Er zijn
verschillende mogelijkheden om deze situatie te bereiken. Tot voor kort was in gemeenteland het in
bruikleen verstrekken van een gemeentelijke tablet of notebook (in de meeste gevallen een Ipad) een
veel geziene werkwijze, met als doel het papierloos werken te stimuleren. Nadelen van deze
werkwijze zijn vooral de fiscale consequenties voor de bruiklener, de beperktheid in keuze voor de
bruiklener en de belasting van de ambtelijke organisatie. Intussen zijn de ontwikkelingen door gegaan.
Anno 2014 is er sprake van een breed en betaalbaar aanbod van tablets (Ipads, android-tablets,
Windows-tablets en notebooks) en een gebruikersmarkt die vertrouwd is met digitaal werken en zelf
wil en kan kiezen uit de vele digitale opties die er zijn. Hierbij past een adequate en actuele regeling
die individuele vrijheid biedt, fiscale obstakels voorkomt en de gemeentelijke uitgaven beperkt.
Bestaande regeling
De gemeente Dinkelland kent al een financiële regeling voor computergebruik door raadsleden en
(raads)commissieleden. De huidige Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en
(raads)commissieleden gemeente Dinkelland 2010 kent een regeling op basis waarvan aan
raadsleden (artikel 8), raadscommissieleden (artikel 32) en commissieleden ex art. 84 Gemeentewet
(artikel 27) een maandelijkse financiële tegemoetkoming wordt toegekend voor het gebruik van een
eigen pc met toebehoren. De hoogte van deze tegemoetkoming bedraagt voor een periode van

telkens maximaal drie jaren voor raadsleden 30%, en voor raadscommissieleden en commissieleden
ex art. 84 Gemeentewet 20%, van de aanschafwaarde van een computer met toebehoren. Daarbij
wordt uitgegaan van de aanschafwaarde van een computer met toebehoren van € 1.500,-. De huidige
maandelijkse tegemoetkoming is dus voor raadsleden € 37,50 (bruto) per maand en voor
(raads)commissieleden € 25 (bruto) per maand.
De introductie van papierloos werken, de voortschrijdende digitalisering met bijbehorende technische
ontwikkelingen en nieuwe inzichten en de wens tot kostenbesparing door papierloos werken leiden tot
de conclusie dat de huidige regeling achterhaald en voor de gemeente onnodig kostbaar is.
Artikel 27 van de verordening regelt de maandelijkse ict-vergoeding aan commissieleden ex artikel 84
Gemeentewet. Op grond van deze bepaling ontvangen de leden van de commissie bezwaarschriften
en de leden van de Monumentenraad maandelijks een vergoeding van € 25,00 bruto. De hoogte van
dit bedrag is gebaseerd op een aanschafwaarde van een computer met toebehoren van € 1.500,--.
Gelet op de prijsontwikkelingen wordt het redelijk geacht deze vergoedingsgrondslag te verlagen van
€ 1.500,-- naar € 950,--. Daarmee wordt de aan deze grondslag gekoppelde maandvergoeding
verlaagd van € 25,-- naar € 15,--. Voorgesteld wordt aldus te besluiten, waardoor tevens wordt bereikt
de hoogte van deze maandelijkse vergoeding meer in overeenstemming wordt gebracht met de
hieronder voorgestelde BYOD-regeling voor raadsleden en raadscommissieleden.
Voorgestelde regeling
Voorgesteld wordt de volgende Bring your own device (BYOD)-regeling te treffen:
1. bij aanvang van de nieuwe raadsperiode ontvangen de raadsleden en de raadscommissieleden een
bedrag van € 500,-- netto (€ 833,-- bruto) als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en gebruik
van een locatie-onafhankelijk te gebruiken computer (tablet, notebook en dergelijke) voor het
raadswerk;
2. raadsleden en raadscommissieleden verplichten zich voor hun raadswerk gebruik te maken van
een computer die aan een aantal –nader door de gemeente aan te geven- technische specificaties
voldoet; de gemeente kan desgewenst adviseren over het aan te schaffen apparaat;
3. de nieuwe vergoedingsregeling is, overeenkomstig het bepaalde in Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden, niet bedoeld als kostendekkende regeling maar als tegemoetkoming in de kosten
van aanschaf en gebruik van een eigen computer (die deels ook voor andere doeleinden zal worden
gebruikt);
4. bij beëindiging van het raadslidmaatschap binnen een raadsperiode betaalt het raadslid resp.
raadscommissielid een evenredig deel van de tegemoetkoming (overeenkomend met het resterende
deel van de raadsperiode) terug aan de gemeente;
5. bij tussentijdse benoeming ontvangt het raadslid resp. raadscommissielid een evenredig deel van
de tegemoetkoming (overeenkomend met het deel van de raadsperiode dat men raadslid resp.
raadscommissielid is);
6. de huidige maandelijkse ICT-vergoeding voor raadsleden en raadscommissieleden vervalt;
7. de huidige maandelijkse ICT-vergoeding voor commissieleden ex artikel 84 Gemeentewet wordt
verlaagd van € 25,-- bruto per maand naar € 15,-- bruto per maand;
8. de artikelen 8, 27 en 32 van de Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en
(raads)commissieleden gemeente Dinkelland 2010 worden overeenkomstig gewijzigd.
Financiële paragraaf
De kosten van de BYOD-regeling, zoals voorgesteld, bedragen voor de gemeente per raadsperiode:
-voor de raadsleden € 17.493,-(€ 833,-- (bruto) X 21);
-voor de raadscommissieleden (uitgaande van 16 commissieleden niet-raadsleden) € 13.328,-(€ 833,-- (bruto) X 16);
Totale kosten BYOD-regeling per raadsperiode:
€ 30.821,-- = € 7.705 per jaar
De besparing van de intrekking van de huidige vergoedingsregeling bedraagt voor de gemeente:
-voor de raadsleden € 37.500,-(€ 37,50 X 21 X 48 maanden);
-voor de raadscommissieleden (uitgaande van 16 commissie niet-raadsleden) 19.200,-(€25,-- X 16 X 48 maanden)
Totale besparing intrekken huidige vergoedingsregeling per raadsperiode:
€ 56.700,-- = € 14.175 per jaar

Dit betekent dat de voorgestelde BYOD-regeling in de vergoedingsfaciliteiten een netto jaarlijkse
besparing oplevert van € 6.470,-- (€ 14.175 -/- 7.705,--).
Daarbij is de besparing op ambtelijke uren niet meegerekend.
De voorgestelde BYOD-regeling maakt de raadsbrede stap naar papierloos werken feitelijk mogelijk.
Papierloos werken levert, zo is eerder al berekend in de sfeer van papier, repro, verzendkosten e.d.
ook nog eens circa € 10.000,-- per jaar aan besparing op.
De voorgestelde verlaging van de maandelijkse ict-vergoeding voor de leden van de Commissie
bezwaarschriften en de leden van de Monumentenraad levert een jaarlijkse besparing op van €
1.200,--.
Uitvoering
Indien uw raad overeenkomstig dit voorstel besluit kan de nieuwe regeling voor raadsleden en
raadscommissieleden met terugwerkende kracht vanaf 27 maart van kracht zijn. Zodra de
commissieleden niet-raadsleden zijn benoemd (raad 22 april 2014) kan de financiële tegemoetkoming
- ad € 500,-- netto - aan de raadsleden en de raadscommissieleden daadwerkelijk worden uitbetaald.
Voorgesteld wordt de beëindiging van de maandelijkse vergoeding voor de leden van de commissie
bezwaarschriften en de Monumentenraad uit een oogpunt van gewenning en redelijkheid te
effectueren per 1 juli 2014.
Evaluatie
De effecten en uitwerking van de BYOD-regeling zullen aan het eind van de raadsperiode worden
beoordeeld in de totale eindevaluatie van de raadsperiode 2014-2018.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.
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RAADSBESLUIT
Datum:
Nummer:

22 april 2014

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 12 maart 2014;
gelet op het advies van de algemene raadscommissie van 8 april 2014;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet ;
gelet op het bepaalde in de Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en
(raads)commissieleden gemeente Dinkelland 2010;
B E S L U I T:
Vast te stellen een Regeling ‘Bring Your Own Device (BYOD) gemeente Dinkelland door de
Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente
Dinkelland 2010 als volgt te wijzigen:
I.

Artikel 8 van de verordening komt te luiden:

Artikel 8 computer
1. Het raadslid ontvangt voor de uitoefening van het raadslidmaatschap aan het begin van
een zittingsperiode van de raad op aanvraag een door het presidium vast te stellen bedrag
als tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf en het gebruik van een computer die
voldoet aan de door het presidium op te stellen technische specificaties.
2. Bij voortijdige beëindiging van het raadslidmaatschap moet het raadslid een evenredig
deel van de in het eerste lid bedoelde vergoeding terug betalen, overeenkomend met het
deel van de raadsperiode dat geen sprake is van raadslidmaatschap .
3. Bij tussentijdse toetreding ontvangt het raadslid een evenredig deel van de in het eerste lid
bedoelde vergoeding, overeenkomend met het deel van de raadsperiode dat het
raadslidmaatschap duurt.
II.

Artikel 27 van de verordening komt te luiden:

Artikel 27 Gebruik eigen computer voor uitoefening van het commissielidmaatschap
1. Het lid van een commissie ontvangt ten behoeve van de uitoefening van het
commissielidmaatschap een tegemoetkoming voor gebruik van een eigen computer,
bijbehorende apparatuur en software.
2. De hoogte van de jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt, voor een periode van maximaal drie
jaar, 20% van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software.
Daarbij wordt uitgegaan van een aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur
en software maximaal € 950,--.
III.

Artikel 32 van de verordening komt te luiden:

Artikel 32 computer
1. Het raadscommissielid ontvangt voor de uitoefening van het
raadscommissielidmaatschap aan het begin van een zittingsperiode van de raad op
aanvraag een door het presidium vast te stellen bedrag als tegemoetkoming in de kosten
van de aanschaf en het gebruik van een computer die voldoet aan de door het presidium
op te stellen technische specificaties.

2. Bij voortijdige beëindiging van het raadscommissielidmaatschap moet het
raadscommissielid een evenredig deel van de in het eerste lid bedoelde vergoeding terug
betalen, overeenkomend met het deel van de raadsperiode dat geen sprake is van
raadscommissielidmaatschap .
3. Bij tussentijdse toetreding ontvangt het raadscommissielid een evenredig deel van de in
het eerste lid bedoelde vergoeding, overeenkomend met het deel van de raadsperiode dat
het raadscommissielidmaatschap duurt.
IV.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot
27 maart 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 22 april 2014
de griffier,

mr. O.J.R.J. Huitema

de voorzitter,

mr. R.S. Cazemier

