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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. In te stemmen met de aanschaf de modules Notudoc (digitaal archiveren), Notubox digitaal 

vergaderen), Notucast (digitaal uitzenden) en Noturecord (digitaal archiveren en raadplegen) van het 
bedrijf Notubiz.  

2. De wijzigingen in de Verordening rechtspositie wethouder, raads- en commissieleden vast te stellen. 
 

 
Samenvatting 
 
De Raad heeft op 29 maart 2011 een motie aangenomen om over te gaan tot digitalisering van de 
papierstroom. Er is een werkgroep ingesteld die een haalbaarheidsonderzoek moest doen en samen met 
de griffie en het team I&A een raadsvoorstel moest opstellen, inclusief een dekkingsvoorstel. 
De werkgroep heeft van februari t/m juni 2012 een proef gedaan met een softwarepakket. Deze proef was 
niet succesvol. Daarna is gekozen voor een andere leverancier, mede op basis van werkbezoeken bij 
andere gemeenten. In de periode 22 oktober tot eind november wordt een nieuwe proef gedaan met de 
verschillende modules van Notubiz. Als deze proef positief uitvalt, kan besloten worden om over te gaan 
tot aanschaf van dit pakket.  
De werkgroep stelt voor om de aanschaf van iPads door de raads- en burgerleden zelf te laten doen en 
daarvoor te laten kiezen uit twee opties: 
Optie 1. een vergoeding op basis van een afschrijving in vier jaren; in 2013 betekent dit een bedrag van   
€ 200 voor resterende raadsperiode; daarna een maandelijkse vergoeding in de nieuwe raadsperiode 
Optie 2. een leenbedrag van € 600; op het einde van de raadsperiode kunnen de raads- en burgerleden 
die stoppen de iPad inleveren bij de griffie. De ingeleverde iPads worden voor een bedrag van € 280 
doorgegeven aan nieuwe raads- of burgerleden. 
Daarnaast wordt een maandelijkse vergoeding verstrekt voor beperkt internetgebruik buiten 
gemeentegebouwen. 
 
 
 
Bijlagen 
- Bijlage 1: Motie 29 maart 2011 
- Bijlage 2: Kostenraming Project digitalisering raadsstukken (2e wijziging) 
- Verordening tot wijziging van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

van de gemeente Stichtse Vecht 2011 
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Doel  
De Gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 29 maart 2011 een motie aangenomen (zie bijlage 1) 
waarin een werkgroep van raadsleden belast is met een haalbaarheidsonderzoek naar digitalisering van 
de raadsinformatie.  
De werkgroep heeft op grond van een haalbaarheidsonderzoek en een proef in de periode februari t/m 
juni 2012 de volgende doelstellingen bepaald: 
1. papierloos vergaderen: de raad moet niet langer papieren raadsvoorstellen en nota’s ontvangen, 

maar alle documenten digitaal ontvangen en kunnen raadplegen, 
2. digitale verslaglegging en archivering, door middel van geluidsopnamen, van de werksessies en de 

gemeenteraad, 
3. digitale uitzending van de werksessie- en raadsvergaderingen, 
4. een raadsinformatiesysteem met alle vergaderstukken, maar eveneens met een logische ordening 

van andere informatie zoals, raadsvragen, moties en amendementen, toezeggingen, 
raadsinformatiebrieven, persberichten, collegebesluiten en vertrouwelijke informatie voor raadsleden. 

 
Project Digitale Raad 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Notudoc – digitaal archiveren, 
2. Notubox  – digitaal vergaderen, 
3. Notucast (Premium audio)  – digitale uitzending 
4. Noturecord (audio) – digitale verslaglegging en raadpleging. 
Op basis van de test wil de werkgroep inzetten op een keuze voor een breed pakket, met de mogelijkheid 
van uitbreidingsmodules. 
De keuze voor het pakket wordt door de raad als geheel gedaan op basis van de ervaringen in de periode 
22  oktober t/m 27 november. 
Voorgesteld wordt om de werkgroep (bestaande uit de raadsleden Maarten Bootsma, Ron Druppers, Jos 
van Nieuwenhoven en Ike Roetman) en de griffier te laten beslissen over mogelijke uitbreidingen zoals de 
modules besloten vergaderen, ingekomen stukken, raadsvragen en moties/amendementen. 
 
Gebruik van iPads 
Bij de proef is gebruik gemaakt van iPads. Bij de meeste gemeenteraden die overgaan naar digitaal 
vergaderen wordt dit toegepast. Enkele gemeenteraden laten het vrij, maar bieden dan ook geen 
ondersteuning. Uit contacten met andere gemeenten is naar voren gekomen dat de ondersteuning door 
de griffie het beste tot zijn recht komt als er voldoende uniformiteit in het gebruik van de tablets is. Daarom 
adviseert de werkgroep om zo veel mogelijk over te gaan tot het gebruik van iPads. Bij gebruik van een 
andere tablet of een laptop is de ondersteuning minder zeker. 
De werkgroep heeft twee modellen voor het gebruik van de iPads overwogen: 
1. Gezamenlijke aanschaf ten laste van de gemeente en uitgifte in bruikleen, 
2. Eigen aanschaf met een kostenvergoeding. 
Op basis van ervaringen van andere gemeenten en de fiscale regelingen wordt voorgesteld om kiezen 
voor eigen aanschaf door raads- en burgerleden. 
Voorgesteld wordt om de raads- en burgerleden daarbij te laten kiezen uit twee opties: 
Optie 1: een vergoeding op basis van een afschrijving in vier jaren; in 2013 betekent dit een bedrag van 
 € 200 voor de resterende raadsperiode; daarna de maandelijke vergoeding op basis van het 
afschrijvingsbedrag; 
Optie 2: een leenbedrag van € 600; op het einde van de raadsperiode kunnen de raads- en burgerleden 
die stoppen de iPad inleveren bij de griffie. Deze iPads worden voor een bedrag € 280 doorgegeven aan 
nieuwe raads- of burgerleden. De  raads- en burgerleden die doorgaan betalen dan een bedrag van € 400 
of het wordt verrekend met de maandelijkse vergoeding.  
Daarnaast zal maandelijks een vergoeding van maximaal € 19,53 worden gegeven voor het beperkt 
gebruik van internet buiten gemeentegebouwen. In gemeentegebouwen is een Wifi-voorziening aanwezig. 
Op dit moment ontvangen de meeste raadsleden een maandelijke vergoeding voor computergebruik. 
Deze vergoeding blijft gehandhaafd tot het einde van de raadsperiode. Hiervoor wordt de verordening 
rechtspositie wethouders-, raads- en commissieleden gewijzigd. 
Vanaf de nieuwe raadsperiode 2014-2018 zal een maandelijks bedrag worden uitbetaald gebaseerd op 
het gebruik van de iPad. De oude computervergoeding vervalt dan. Omdat inmiddels duidelijk geworden 
dat de vergoeding voor de iPads vanaf 2014 onder de nieuwe werkkostenregeling valt, wordt de 
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vergoeding verhoogd tot een brutobedrag  dat 40% hoger ligt, zodat de raadsleden netto hetzelfde bedrag 
ontvangen als vóór 2014. 
 
 
Het team I&A zal faciliteren bij de aanschaf van de iPads. De griffie zal de doorgifte van iPads aan nieuwe 
raads- en burgerleden op zich nemen. Daarbij wordt uitgegaan van een extra afschrijving van 20%. 
Hiervoor is een budget opgenomen. 
 
Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
De verordening wordt aangevuld bij artikel 8  en 30 met de volgende nieuwe artikelen: 
Artikel 8.5 

Voor de periode januari 2013 t/m april 2014 wordt een vergoeding gegeven aan de raadsleden van 
€ 200 (16/12 * € 150) voor het gebruik van een iPad in het kader van digitale aanbieding van 
raadsstukken. 

 Raadsleden kunnen ook kiezen voor het lenen van een bedrag van € 600 voor de aanschaf van een 
iPad, waarbij de raadsleden op het einde van de raadsperiode de iPad bij de gemeente Stichtse 
Vecht inleveren. 

 
Artikel 8.6  

Voor de periode januari 2013 t/m april 2014 wordt aan raadsleden een maandelijkse vergoeding 
gegeven van € 19,53 voor de kosten van een internetabonnement. 

 
Artikel 30.1 

Voor de periode januari 2013 t/m april 2014 wordt een vergoeding gegeven aan de commissieleden* 
van € 200 (16/12 * € 150) voor het gebruik van een iPad in het kader van digitale aanbieding van 
raadsstukken. 
Commissieleden kunnen ook kiezen voor het lenen van een bedrag van € 600 voor de aanschaf van 
een iPad, waarbij de commissieleden op het einde van de raadsperiode de iPad bij de gemeente 
Stichtse Vecht inleveren. 

 
Artikel 30.2 

Voor de periode januari 2013 t/m april 2014 wordt aan de commissieleden* een maandelijkse 
vergoeding gegeven van maximaal € 19,53 voor de kosten van een internetabonnement. 

 
*  In de verordening wordt op grond van de Gemeentewet gesproken over commissieleden. In de gemeente Stichtse Vecht zijn dat 

de burgerleden. 
 
Argumenten 
In de motie zijn de volgende argumenten voor het project digitale raad genoemd: 
1. het is verspilling van papier om alle documenten in drukvorm aan te leveren, aangezien deze ook 

digitaal beschikbaar zijn; 
2. er zijn duurzame alternatieven voor al het papierwerk, zoals e-readers of iPads; 
3. digitalisering van stukken in andere gemeenten, op nationaal en Europees niveau is veelal succesvol 

verlopen. 
 
Kanttekeningen 
- Bij de eerste proef is gebleken dat de gemeente Stichtse Vecht behoefte heeft aan een bedrijfszeker 

en beproefd systeem. 
- In de toekomst moet koppeling met het Managementdocumentatiesysteem Decos mogelijk zijn, op de 

korte termijn moet het systeem onafhankelijk kunnen functioneren. 
- Uitgegaan wordt van zo veel mogelijk gebruik van iPads. Dan functioneert de ondersteuning door de 

griffie en Notubiz het beste. Bij gebruik van andere tablet of een laptop is de ondersteuning minder 
goed gewaarborgd. 
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Communicatie 
De griffie informeert de locale pers over de proeven met de systemen. Na de introductie van het systeem 
wordt het in de loop van het eerste kwartaal bij de bevolking bekend gemaakt. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan de mogelijkheden voor de ambtelijke organisatie. 
 
Financiën en risico’s 
De bestaande budgetten voor het kopiëren, de bezorging, de verslaglegging en de raadsvergoeding ICT-
kosten zijn taakstellend voor de jaarlijkse kosten. Op termijn van enkele jaren is een besparing van 10-
20% haalbaar. Binnen de griffie is al een budget beschikbaar van € 28.110 voor verslaglegging.   
De budgetten voor kopieerkosten raad (€ 19.256) en bezorgkosten (€ 8.400) worden met ingang van 1 
januari 2013 overgeheveld naar de griffie. Dit wordt geregeld bij de begrotingwijziging bij de 1e 
Bestuursrapportage 2013.  Daarmee is voldoende dekking aanwezig voor de jaarlijkse structurele kosten 
van het digitaal vergaderen.  
 
De eenmalige kosten voor de proeven en de implementatie kunnen worden gedekt uit de onderbesteding 
binnen de budgetten van de griffie. Met name doordat de personele inkrimping al per 1-1-2012 is ingevuld. 
De structurele vergoeding voor raads- en burgerleden bedraagt vanaf 2014 € 30.375 (prijsniveau 2012). 
Dit kan worden gedekt door enerzijds de bestaande ICT-vergoeding (€ 21.000) en anderzijds het restant 
van de dekking voor het raadsinformatiesysteem van Notubiz.  
 
Kosten       bedrag  dekking 
1. Aanloopkosten 2012:    € 13.958 griffiebudget 2012 
2. Incidentele kosten 2013 en 2014   € 31.400 griffiebudget 2013 en 2014 
3. Jaarlijkse kosten Notubiz-pakketten  € 44.616 budget voor kopiëren, bezorgen  
          en verslaglegging 
4. Jaarlijkse kosten iPad    € 28.520 huidige budget ICT-vergoeding en  

restant dekking RIS 
 
Bijlage 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de kosten. Bij het aangaan van het contract met de 
leverancier maken de werkgroep en de griffier de afweging of een contractperiode van één, twee (met 5% 
korting) of vier jaar (met 20% korting) wordt aangegaan. Hierbij is het gemeentelijk beleid ten aanzien van 
het aangaan van meerjarige contracten leidend. 
 
Vervolg 
Het project Digitale Raad gaat in per 1 januari 2013. De griffier presenteert medio december aan de 
werkgroep een beheerplan. Daarna wordt in januari door de griffier een afsluitdocument opgesteld, waarin 
de resultaten van het project worden afgezet tegen de afspraken. Ook wordt dan een financiële afronding 
opgesteld. De werkgroep stelt het afsluitdocument eind februari 2013 vast en rapporteert daarover aan de 
raad. 
 
28 november 2012 
 
de griffier       de werkgroep digitale raad, 
J.A. Hekman       M. Bootsma, 

R. Druppers, 
J. van Nieuwenhoven, 
I. Roetman. 
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