Raadsvergadering van 12 februari 2001

Agendapunt: 9

Onderwerp: Voorstel tot het vervangen c.q aanschaffen van automatiseringsapparatuur.

Aan de gemeenteraad,

Bij de behandeling van de begroting 2001 werd een extra krediet beschikbaar gesteld van f 35.000,00 bedoeld voor de
Aanschaf van automatiseringsapparatuur. Zoals in de aanbiedingsbrief bij de begroting reeds is aangegeven, is dit krediet
opgenomen in de 1 e begrotingswijziging 2001 tot actualisering van de begroting. Tezamen met de reguliere jaarlijkse
bedragen over 2000 en 2001 van elk f 17.500,00 is derhalve beschikbaar f 70.000,00. Van dit bedrag is f 15.000,00 bestemd
voor het realiseren van aansluiting op internet en het creëren van een gemeentelijke website.
Voor het aanschaffen en vervangen van apparatuur is derhalve beschikbaar f 55 .000 ,00 .Dit bedrag is bestemd voor het
aanschaffen van een 10-taL pc's, een kleurenprinter, een scanner, een cd-rom tower en een digitale camera.
Op basis van vorenstaande gegevens hebben wij een drietal bedrijven gevraagd offerte uit te brengen. De laagste aanbieder
kan de apparatuur leveren voor een totaal bedrag van f 44.835,63. Beduidend lager dan de raming derhalve.
Omdat de organisatie in de toekomst uitgebreid wordt met een tweetal medewerkers, stellen wij u voor de raming voorshands
te handhaven op f 55 .000 ,00 en het verschil te bestemmen voor het t.z.t aanschaffen van een tweetal pc' s voor deze
medewerkers.
De offerte van de bedrijven liggen voor u bij de stukken ter inzage.
Na de begrotingsvergadering hebben wij contact gehad met GemLease, een dochteronderneming van de Bank voor
Nederlandse Gemeenten. Omdat dit jaar ook de vervanging van de servers aan de orde komt -in de gemeenbegroting is
gerekend met een vervangingsinvestering van f 100.000,00- hebben wij Gemlease gevraagd offerte uit te brengen tot een totaal
bedrag van f 155.000,00. Dat betekent niet, dat de uitgaafvoor de servers ook direct moet worden gedaan. Daarvoor is na het
afsluiten van het contract nog circa een halfjaar de tijd, ruim voldoende om uw raad nadere voorstellen betreffende de
vervanging van deze servers te doen.
Ten opzichte van een vierjarige annuïteit is de leasetermijn van GemLease iets goedkoper. Als dochteronderneming van een
bank is deze firma in staat met uiterst concurrerende rentetarieven te werken. Bijkomend voordeel is, dat de over de
leasetermijnen verschuldigde BTW kan worden teruggevorderd van het rijk, zodra het BTW compensatiefonds in werking
treedt. Naar verwachting is dit 1 januari 2002, maar uitstel tot 1 januari 2003 is mogelijk.
Inclusief BTW is voor de investering van de pc's gedurende 4 jaar een jaarlijks leasebedrag verschuldigd van f 14.900,00. De
lasten die in de begroting 2001 vervallen bedragen f 16.675,00. Het verschil ad f 1.775,00 kan worden toegevoegd aan de post
onvoorzien.
Voor wat betreft de gemeentelijke website kan nog worden medegedeeld, dat van het ministerie een subsidie is ontvangen van
f 25.000,00 bedoeld voor het opnemen van een gemeentelijke producten catalogus op de website. Dit bedrag wordt thans
geraamd.
Wij stellen u concreet voor een krediet ten bedrage van f 14.900,- beschikbaar te stellen, zijnde het jaarlijkse leasebedrag van
de P.C.'s en de overige apparatuur, zoals hierboven omschreven. Over de verdere investeringen zullen in een later stadium
voorstellen worden gedaan.

De financiële gevolgen van dit voorstel zijn geraamd in de 4e begrotingswijziging 2001.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris,

de burgemeester,

S. Dijs

E. Fennema

