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Onderwerp: iPad pilot 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Het college wil d.m.v. een pilot onderzoeken of het gebruik van iPads bij vergaderingen een goede 
vervanger is van de papieren stukken. Voor de pilot is een startnotitie opgesteld. Het college heeft 
op 9 augustus 2011 deze startnotitie vastgesteld. Met deze brief willen we u op de hoogte stellen 
van de iPad pilot. 
 
Wat gaan we doen 
Vanaf 1 september 2011 gaan we 10 deelnemers die geen eigen iPad hebben en een ICT-er ter 
ondersteuning voor de duur van 4 maanden voorzien van een iPad. De 10 deelnemers komen uit 
de gemeenteraad, het college, het management en de organisatie. Daarnaast zal een aantal 
deelnemers die zelf een iPad hebben aan de pilot meedoen. Vanuit uw raad doen mevrouw F. 
Fräser, mevrouw P.J. van Nes – de Man en de heer A.H. Nugteren aan de pilot mee. 
  
De eerste 2 maanden zijn bedoeld om met de iPad te leren omgaan. Voor de rest van de pilot 
zullen de deelnemers tijdens vergaderingen e.d. alleen nog gebruik maken van de iPad. Zij 
ontvangen dan geen papieren stukken. 
 
Alle bevindingen tijdens de pilot worden verzameld. Uiterlijk 31 januari 2012 zal er een ambtelijk 
advies bij het college liggen over de mogelijkheden van het gebruik van de iPad. 
 
Waarom gaan we het doen 
Door de grote hoeveelheden papieren stukken bij vergaderingen te vervangen voor digitale versies 
wordt bezuinigd op kopieerkosten en kan in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, het verbruik van papier, inkt/toner en energieverbruikende printer-copiers aanzienlijk 
verminderd worden. 
 
De huidige technische ontwikkelingen maken het uitsluitend gebruik van digitale documenten 
tijdens vergaderingen steeds eenvoudiger. 
 
Wat kost het 
De kosten voor de pilot worden gedekt vanuit bestaande ICT-middelen. 
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Onderwerp: iPad pilot (vervolg)   
 
Wat gaan we niet doen 
Er zijn inmiddels ook andere tablet-pc’s op de markt. In deze pilot gaan we geen onderzoek doen 
naar de voor- en nadelen van deze tablets ten opzichte van de iPad. 
 
Het gaat in de pilot niet om de brede invoering van ”het nieuwe werken”. Hoewel een iPad met de 
juiste “apps” en randapparatuur in staat is om een manier van het nieuwe werken te ondersteunen. 
 
Hoe verder 
In het eerste kwartaal van 2012 zal het college u van de uitkomst van het ambtelijk advies op de 
hoogte brengen.  
 
Het is mogelijk dat wij op basis van het advies de iPad binnen de gemeentelijke organisatie breder 
en vaker gaan inzetten. Voor het raadswerk bepaalt u op welke wijze (papieren of digitale 
documenten) u bij uw werk gefaciliteerd wilt worden. Het advies kan u bij deze keuze helpen. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris,                                                  de burgemeester, 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele  mw.A. Attema 


