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Voorgesteld raadsbesluit

Per 1 april 2014 overgaan op digitale vergaderstukken.
Samenvatting

Naar aanleiding van motie M8.1 (Begroting 2013) is er een enquête gehouden naar de
ervaringen met papierloos werken. Er zijn 24 reacties op de enquête ontvangen.
Aanleiding

Motie M8.1
Programma

N.v.t.
Kader

N.v.t.
Beoogd doel en effect van het besluit

Papierloos werken is duurzaam. Er wordt bezuinigd op kosten, energie en papier.
Directe maatschappelijke consequenties

Er worden geen boekjes meer gedrukt. De publicaties op de website zullen breed bekend
gemaakt worden. Bij de vergadering is er een papieren agenda beschikbaar voor bezoekers.
Argumenten

Algemene argumenten:
• Stukken zijn altijd beschikbaar. Niet afhankelijk van het toezenden van mail;
• Snelle informatie voorziening, zowel intern als extern;
• Men ontvangt een automatische melding als er nieuwe informatie beschikbaar is;
Argumenten tav gebruik van de App:
• Positieve ervaringen van de app-gebruikers;
• Door de gebruiksvriendelijke app bestaat de mogelijkheid om stukken te bewerken en
aantekeningen met (alle) Raadsleden te delen;
Inspraak, participatie etc.

Diverse raadsleden, collegeleden en ambtenaren hebben meegedaan aan de enquête
papierloos werken.
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Alternatieven

Doorgaan met het printen van papieren boekjes voor alle vergaderingen
Risico’s

Door een goede back up is er nauwelijks een kans op technische risico’s
Financiële consequenties

Eerder is al besloten dat zowel raadsleden als steunfractieleden een vergoeding van € 22,50
per maand ontvangen voor het gebruik van een pc of tablet met daarbij de mogelijkheid van
een voorschot. Dat opent voor iedereen de mogelijkheid om digitaal te werken.
Uitvoering van besluit

Voorgesteld wordt om met ingang van de nieuwe raadsperiode:
• Papierloos te werken voor zover het de reguliere vergaderstukken betreft;
• Ervoor te zorgen dat ook voor Android een app beschikbaar is zodat met praktisch alle
tablets de mogelijkheden van de app (automatische beschikbaarheid van alle
vergaderstukken, mogelijkheid om documenten te markeren, onderstrepen, annoteren
en alle bewerkte stukken met elkaar te delen) ten volle benut kunnen worden;
• Goede introductiebijeenkomsten voor gebruik van de app te organiseren waarin alle
tips en tricks uitgelegd worden. Uit de reacties op de enquête blijkt dat nog niet alle
raadsleden weten wat er allemaal mogelijk is, met als gevolg extra werk of terugvallen
op papieren teksten;
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Het Presidium van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. J.P.E.M. Huijs

F.M. Weerwind
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