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Schiermonnikoog, 4 november 2010

Aan de Gemeenteraad,

Advies
1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 7.800,- ten behoeve van de aanschaf van 7
werkstations inclusief beeldschermen
2. De financiële effecten verwerken in de 21ste begrotingswijziging 2010

Inleiding
In juni 2005 zijn alle PC’s en de server vervangen. Daarbij is rekening gehouden met een levensduur
van vier jaren. Vorig jaar stonden we voor de keuze om opnieuw server en PC’s te vervangen.
Daarvan hebben we afgezien, omdat toen al duidelijk was dat we op relatief korte termijn de ICT
zouden onderbrengen bij Leeuwarden. We hebben besloten om door te werken met de huidige
apparatuur.
Nu komen we tot de conclusie dat voor veel PC’s de technische levensduur beëindigd is. Dit uit zich in
uitval van veel onderdelen van de pc’s. Daarnaast is op een aantal werkplekken behoefte aan
zwaardere werkstations, om de nieuwe ontwikkelingen in het kader van BAG, WABO, DURP, en
Documentmanagement aan te kunnen. Op dit moment is de situatie voor een aantal medewerkers met
de huidige werkstations niet meer werkbaar.
Toch duurt het nog bijna een jaar voordat de werkplekken van Leeuwarden uitgerold kunnen worden
in onze organisatie. In overleg met de gemeente Leeuwarden hebben we de volgende oplossing
doorgevoerd, om het komende jaar te overbruggen.
We hebben 7 zware werkstations inclusief grote beeldschermen aangeschaft, die voldoen aan de
specificaties van de werkplek van Leeuwarden. Hiervoor hanteren we een vierjarige
afschrijvingstermijn, conform ons beleid. Leeuwarden is bereid deze machines over te nemen tegen
de dan geldende boekwaarde op het moment dat de werkplekken van Leeuwarden worden
geïmplementeerd in onze organisatie. Dit betekent dat wij alleen de extra kosten voor de werkstations
in 2010 / 2011 hoeven te betalen. De 7 vrijkomende oude PC’s worden gebruikt om de kapotte PC’s
op te kalefateren. Alle PC’s zullen bovendien softwarematig grondig worden nagekeken. We denken
dat we dan nog een jaar kunnen doordraaien met deels oude machines en deels nieuwe machines.
Overigens heeft de gemeente Terschelling voor dezelfde oplossing gekozen: de gemeente
Terschelling heeft zelfs het gehele PC bestand vervangen.

Financiën
Voor de aanschaf van de 7 werkstations inclusief beeldschermen is een krediet benodigd van € 7.800.
De apparatuur wordt afgeschreven in 4 jaar tegen een rentepercentage van 4,5%, waarbij conform
ons afschrijvingsbeleid voor het eerste jaar maar een half jaar rente wordt gerekend. De kapitaallasten
bedragen dan in:
-2010: € 2.125,-2011: € 2.215,We kunnen de kapitaallasten in beide jaren dekken binnen de kostenplaats 5.400.10.2
Automatisering.
De financiële effecten 2010 zullen worden verwerkt in de 21ste begrotingswijziging 2010.
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