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Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
1. In afwijking van artikel 13 lid 1 sub b van de financiële verordening de vervanging van mobiele
telefoons te activeren en in 2 jaar af te schrijven;
2. Een krediet van €855.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van mobiele telefoons. Het
totaal beschikbaar gestelde krediet voor vervangingsinvesteringen l&A 2018 komt daarmee uit op
€1.219.000.
3. De structurele kapitaallasten van € 417.000 te dekken uit de reguliere exploitatiebegroting ICT;
4. De gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;

PaVPervolg voorgesteld besluit
Samenvatting
De mobiele telefoons van de gemeente Groningen dienen in 2018 vervangen te worden. Reden is dat de
huidige mobiele telefoons niet meer door de leverancier worden ondersteund (updates en onderhoud),
waardoor er een beveiligingsrisico ontstaat. Op basis van de financiële verordening van de gemeente
Groningen wordt de aanschaf van mobiele telefoons niet geactiveerd en afgeschreven, maar in één keer
ten laste van de exploitatie gebracht. De wet- en regelgeving (BBV) schrijft echter voor dat dit alleen is
toegestaan voor kleinere investeringen om administratieve lasten te beperken. In dit geval is daar geen
sprake van. Daarom wordt voorgesteld om, in afwijking van de financiële verordening, deze
vervangingsinvestering te activeren en af te schrijven. Er wordt een afschrijvingstermijn van 2 jaar
voorgesteld. Deze afschrijvingstermijn is gebaseerd op de reeële levensduur. In 2018 zal een voorstel
worden voorgelegd om de financiële verordening aan te passen.
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit
Aanleiding en doel
De huidige mobiele telefoons van de gemeente Groningen dienen vervangen te worden. Reden is dat de
huidige mobiele telefoons niet meer worden ondersteund door Microsoft. Hierdoor ontstaan
beveiligingsrisico's. Door de mobiele telefoons te vervangen kunnen we goede communicatiemiddelen
blijven aanbieden aan medewerkers van de gemeente Groningen en de bedrijfsvoering op peil houden.
Kader
Financiële verordening gemeente Groningen
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Argumenten en afwegingen
Met deze kredietaanvraag wordt de vervanging van mobiele telefoons mogelijk gemaakt. We willlen
medewerkers daarbij de mogelijkheid geven te kiezen uit een beperkt aantal toestellen. Deze keuze is van te
voren door de Gemeente Groningen bepaald op basis van functionaliteit, kosten en beveiliging. Bij de
vervanging wordt rekening gehouden met de toekomstige outsourcing van generieke ICT.
Om te voldoen aan de wet- en regelgeving (BBV) is het noodzakelijk af te wijken van de financiële
verordening van de gemeente Groningen. De financiële verordening van de gemeente Groningen schrijft
voor dat investeringen alleen worden geactiveerd bij een verwachte levensduur van minimaal 4 jaar en een
aanschafwaarde hoger dan 10 duizend euro. De wet- en regelgeving (BBV) schrijft voor dat dit alleen is
toegestaan voor kleinere investeringen om administratieve lasten te beperken. Aangezien alle telefoons in
één keer worden vervangen kan niet aan dit uitgangspunt worden voldaan. Daarom wordt voorgesteld om
in afwijking van de financiële verordening de vervanging te activeren en in twee jaar af te schrijven. De
afschrijvingstermijn van 2 jaar is gebaseerd op de reële levensduur, waarbij ook is gekeken naar updates en
beveiliging. Nieuwe applicaties werken vaak niet op (te) oude toestellen
Maatschappelijk draagvlak en participatie
Nvt
Financiële consequenties
Bij de vaststelling van gemeentebegroting 2018 heeft uw de raad reeds een krediet van 364 duizend euro
beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen l&A. Met de vervanging van mobiele telefoons is nog
geen rekening gehouden. De totale kosten voor de vervanging zijn begroot op 855 duizend euro. Dit zijn
kosten voor de aanschaf van telefoons en de implementatiekosten (totaal circa 3500 telefoons voor de
gemeente Groningen en de partijen waarvoor de gemeente Groningen de ICT dienstverlening levert).
Daarom wordt voorgesteld een aanvullend krediet van 855 duizend euro beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt de structurele kapitaallasten voor de reguliere vervanging van mobiele telefoons van
417 duizend euro te dekken uit de exploitatiebegroting 2018 (budgetten mobiele telefonie).

BegrotingsTtijzigiiig Investeringen 2018
Telefonie
Betrokken directie{s) Directie Informatie en Onderzoek
Naam voorstel
Telefonie
Beshiitvorming (orgaERaad
Inddenteel Structtirt Incidente el
Looptijd
!018-2020
Investering
Soort wijziging
Financiële begrotingsmjzigin g

Bedragen x I.OOO euro

Lasten
Beleidsveld Deelprogramma *rogramm Directie I/S
855
14.1.1 Overhe:14.1 .Algemene onder 14. 0\'erh Informatieicidente
<Beleidsvekl> <DeeIprogranima> <Prograin] <Org. ondeicidenteel
<Beleidsveld> <Deelprograniina> <Progranii <Org.ondeicidenteeI
<Belekisveki> <Dee!programma> <Program] <Org.ond€K:identeel
TOTALEN BEGKOTTSGSAVUZIGEVG

855

Saldo
voor res.
Saldo na
mut. ev.nttr. r res. mut.
-855
-855
0
0
0
0
0
0

Baten

0

-855

Inhoudelijk toelichting op de begrotingsM iJziging
Investering in aanschaf telefoons in het leader van de dienstverlening aan
XBK, RIGG, ^IJ teams en eigen medewerkers in relatie met het project CYOD
(choose your own device) en de naderende outsourcing LGI

Overige consequenties
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Vervolg
In 2018 worden de telefoons vervangen. Er zal een afzonderlijk voorstel aan uw raad worden voorgelegd
om de financiële verordening aan te passen.
Lange Termijn Agenda
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