
BSGRF/2011/30 De raad der gemeente Spijkenisse; 

 

gelezen het voorstel van de griffie d.d. 30 maart 2011; 

 

 

b e s l u i t : 

 

 

1. de leden van de raad, steunfractieleden en de leden van het college in het bezit 

te stellen van een I-pad op basis van bruikleen en in te stemmen met gelijke 

verstrekking daarvan door het college aan de leden van het MT en 

2. daartoe de ‘Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

2008’ als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 8 komt als volgt te luiden: 

“Artikel 8 Computer- en communicatieapparatuur 

1. Aan het raadslid wordt voor de uitoefening van het raadslidmaatschap 

de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de voor het 

gemeentepersoneel geldende bedongen kortingsregeling bij de aanschaf 

van computerapparatuur en bijbehorende software. 

2. Aan het raadslid en degene als bedoeld in artikel 4 van de ‘Verordening 

op de raadscommissies 2010’ (steunfractieleden) wordt op basis van 

bruikleen elektronische apparatuur (I-pad) beschikbaar gesteld waarmee 

kennis kan worden genomen van vergaderstukken van de raad en 

raadsadviescommissies”. 

 

Artikel 18 komt als volgt te luiden: 

“Artikel 18 Computer- en communicatieapparatuur 

1. Aan de wethouders wordt voor de uitoefening van het ambt de 

mogelijkheid geboden deel te nemen aan de voor het 

gemeentepersoneel geldende bedongen kortingsregeling bij de aanschaf 

van computerapparatuur en bijbehorende software. 

2. Aan de wethouders wordt op basis van bruikleen digitale apparatuur  

(I-pad) beschikbaar gesteld waarmee kennis kan worden genomen van 

vergaderstukken van de raad en raadsadviescommissies”.

 

3. Het tekort als gevolg van het hiervoor onder 1. en 2. gestelde wordt ten laste 

gebracht van de post 600020/43416 van de begroting van de griffie. 

 

4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 47.532 ten behoeve van de aanschaf 

van I-pads. 

 



 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn 

bekendmaking. De artikelen 8 en 18, zoals die luiden vóór de dag van 

inwerkingtreding van dit besluit, blijven evenwel van kracht tot het moment 

waarop daadwerkelijk kan worden beschikt over de digitale apparatuur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der 

gemeente Spijkenisse d.d. 6 april 2011  

 

 de griffier, de voorzitter,  

  

 

 

 

 mr. H.C. Landheer             M. Salet 

  

 


