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ICT-voorzieningen in het nieuwe rechtspositiebesluit decentrale
ambtsdragers
Geacht bestuur,
Onlangs hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland kennis genomen van de circulaire
introductie rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van 21 januari 2019 met de
daarbij behorende onderliggende regelingen.
Provinciale Staten van Zuid-Holland vinden het een goede gedachte om zeven verschillende
rechtspositiebesluiten en onderliggende regelingen samen te voegen in één samenhangende
regeling voor decentrale politieke ambtsdragers. Eén onderdeel uit het nieuwe
rechtspositiebesluit roept echter vragen op. Het betreft artikel 2.3.2. over informatie- en
communicatievoorzieningen, kortweg de ICT-regeling.
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In het nieuwe rechtspositiebesluit wordt bepaald dat “(...) Gedeputeerde Staten stellen ten
laste van de provincie aan een statenlid, een gedeputeerde of de commissaris voor de duur van
de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking. Onder
informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook verstaan de daarbij behorende
abonnementen."
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De argumenten die daar voor worden gebruikt, fiscale regelgeving, centrale inkoop en onderhoud
en beveiliging en het voorkomen van datalekken, vinden Provinciale Staten van Zuid-Holland
weinig overtuigend. Het voordeel van centrale inkoop en onderhoud is vooral bezien vanuit een
centrale inkooporganisatie en niet bezien vanuit de wensen en eisen die individuele statenleden
(en wellicht ook gedeputeerden en commissarissen) stellen aan de apparatuur waarop zij een
groot aantal uren van de week doorbrengen om hun statenwerk uit te oefenen. Verder zijn
Provinciale Staten van mening dat het enkel en alleen beschikbaar stellen van centraal
ingekochte apparatuur geen zekerheid biedt in het voorkomen van datalekken. In dat kader is het
niet toestaan van eventuele overname van ICT-middelen vergezocht. Daarnaast is er ook vooral
een praktisch bezwaar. Zoals u weet hebben de meeste statenleden een (fulltime) baan naast het
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statenlidmaatschap. Veel statenleden vinden het niet gewenst om op verschillende apparaten,
verschillende functies uit te oefenen.
De Staten van Zuid-Holland hebben nu de beschikking over goed functionerende ICT-regeling
waarbij aan het statenlid een bedrag ineens ter beschikking wordt gesteld als tegemoetkoming in
de aanschaf van ICT apparatuur en software, dan wel als tegemoetkoming in het gebruik van
eigen ICT-apparatuur en software. Deze regeling wensen de Staten van Zuid-Holland graag te
behouden. De fiscale consequenties van deze regeling zijn voor rekening van de provincie.
Als belangbehartiger van Statenleden, is het verzoek vanuit Provinciale Staten van Zuid-Holland
om richting de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een lobby op gang te
brengen om meer flexibiliteit in de ICT-regeling aan te brengen. Met andere woorden beide
vormen van ondersteuning toe te staan. Het beschikbaar stellen van apparatuur of het
beschikbaar stellen van een financiële vergoeding.
Een korte rondgang langs de verschillende provincies levert een soortgelijk beeld op. Via de
Vereniging van Griffiers bereiken ons ook signalen dat ook gemeenteraden zich overvallen
voelen door deze strikte regeling. Wat Zuid-Holland betreft is er dus alle aanleiding om in overleg
te treden met de minister en te bezien wat de mogelijkheden zijn.
Wij vernemen graag van u welke acties u op korte termijn gaat, of inmiddels al heeft,
ondernomen om bij de minister te pleiten om de ICT-regeling te flexibiliseren.
Een afschrift van deze brief sturen wij naar de minister van BZK, het IPO, de Vereniging van
Griffiers en de griffies van de overige provincies.
Hoogachtend,
Namens Provinciale Staten van ZuļdJdQlland
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