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Stuk Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Organisatie Pfh. 

  Vul in 

Partij + 

nr. 

(G)roslijst bezuinigingen    

G  D66 Aframen budget RIS We hebben begrepen dat dit budget 

deels is uitgegeven. Klopt dat en welke 

gevolgen heeft dat voor de groslijst? 

Dit klopt; er zijn extra structurele kosten gemaakt ter ontwikke-

ling van het RIS die uit de gelden van deze stelpost moeten 

worden gedekt;   

De stelpost is in de begroting opgenomen door het West Be-

tuws beraad, en is bedoeld om (eventuele) extra kosten voor 

het Raads Informatie Systeem op te vangen. In 2019 zijn hier-

voor geen extra kosten gemaakt; Voor 2020 e.v. heeft de Grif-

fie inmiddels een aantal extra modules aangeschaft bij Ge-

meenteOplossingen, ter ontwikkeling van het RIS. Deels om 

het overzicht en het gebruikersgemak te vergroten, deels om-

dat dit voortvloeit uit een aantal wettelijk verplichte taken. De 

kosten die hiervoor worden gemaakt zijn deels incidenteel en 

deels structureel. De griffie is er daarbij van uit gegaan dat dit 

uit deze gelden wordt gedekt; ze zijn er immers voor bedoeld. 

Daarnaast is het zo dat, in afwachting van de extra technische 

mogelijkheden die de nieuw in te richten raadzaal (kan) gaan 

geven en de onzekerheid wat de invloed van het digitaal verga-

deren gaat zijn op de eisen ten aanzien van het RIS, de griffie 

het overige budget beschikbaar wil houden om op deze ont-

wikkelingen in te kunnen spelen. Dat is namelijk ook precies de 

bedoeling geweest van de stelpost. 

In de ambtelijke voorbereiding van de groslijst is boven-

staande argumentatie ook ingebracht. Het heeft de griffie dan 

ook zeer verbaasd dat het college dit bezuinigingsvoorstel in 

de groslijst heeft laten staan en als zodanig ook aan de raad 

heeft voorgelegd; De griffie heeft dit bezuinigingsvoorstel ont-

raden. 

Het gevolg voor de groslijst is dat dit bedrag niet kan worden 

meegenomen in de optelsom van bezuinigingen. 

Niet van toepas-

sing. 

G  VVD Aframen budget RIS In hoeverre is deze te schrappen stel-

post die niet is uitgegeven in 2019 

daadwerkelijk overbodig? Dit in het licht 

De stelpost is niet overbodig; Zie hiervoor ook de beantwoor-

ding van de vraag van D66. Vanuit de griffie wordt geadviseerd 

deze stelpost te niet af te ramen. Deels omdat een gedeelte 

van deze gelden inmiddels structureel zijn ingezet; en deels 

Niet van toepas-

sing. 
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van voorlichting en informatie voorzie-

ning naar de Raad. Zeker in ogen-

schouw genomen hoe we nu verder 

moeten nu de vergaderingen voorlopig 

(deels) digitaal blijven? Kan de griffie 

ook aangeven wat hun visie is op dit 

voorstel? 

omdat de griffie wil kunnen anticiperen op toekomstige ont-

wikkelingen rondom het kunnen vergaderen in geval van een 

pandemie; Daarnaast wil de griffie ook kunnen inspelen op de 

inrichting van de nieuwe raadszaal en de weerslag die dat kan 

hebben op de eisen die worden gesteld aan het RIS. 


