Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering:

15 maart 2018

Agenda nr.:

5d

Portefeuillehouder:

Burgemeester Niederer

Registratiecode:

123333/2018-12

Onderwerp:

Krediet aanschaf tablets nieuwe gemeenteraad

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel Samenvatting:
Sinds 2011 worden vergaderstukken en alle andere raadsstukken in principe uitsluitend digitaal verstrekt. Dit vanwege de
besparingen, het gemak en de efficiency. Hiervoor zijn in de vorige en huidige raadsperiode iPads aan de Raad verstrekt. Naast
vergaderdocumenten wordt de iPad voor agendabeheer en e-mail gebruikt.
In de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Roosendaal is hierover opgenomen dat
eenmaal per raadsperiode een tablet, software en data abonnement aan raadsleden wordt verstrekt.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart worden alle raadsleden voor de periode 2018-2022 voorzien van een tablet.

Wij stellen u voor:
1. Uit het Investeringsplan 2018 € 24.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van aanschaf van tablets voor de raadsperiode 20182022
2. Einddatum van het krediet vast te stellen op 31-12-2018
3. Bij keuze voor een Ipad Pro of uitbreiding van geheugen, de meerkosten ten opzichte van een standaard iPad door te belasten
aan het betreffende raadslid
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
De griffier,

De burgemeester

E. M.J van Straaten-Noyons

mr. J.M.L. Niederer

Raadsbesluit
Datum raadsvergadering:

15 maart 2018

Agenda nr.:

5d

Portefeuillehouder:

Burgemeester Niederer

Registratiecode:

123333/2018-12

Onderwerp:

Krediet aanschaf tablets nieuwe gemeenteraad

De raad van de gemeente Roosendaal,
Besluit:
1. Uit het Investeringsplan 2018 € 24.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van aanschaf van tablets voor de raadsperiode 20182022
2. Einddatum van het krediet vast te stellen op 31-12-2018
3. Bij keuze voor een Ipad Pro of uitbreiding van geheugen, de meerkosten ten opzichte van een standaard iPad door te belasten
aan het betreffende raadslid
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2018.
De griffier,

De voorzitter,

