College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Moerdijk

Betreft: vragen ex artikel 35 RvO inzake tweede leven voor computers van de
gemeente
Datum: 26 januari 2018

Geacht College,
Via de gemeentelijke nieuwsbrief eerder deze week, laat u weten “met nieuwe
wapens armoede te willen bestrijden”. Daarbij komt de focus in belangrijke mate op
kinderen en jeugd te liggen. Dit voornemen is ons uit het hart gegrepen en juichen wij
dan ook toe. Onder andere maakt u in de nieuwsbrief melding van de samenwerking
met Stichting Leergeld.
Naar wij hebben begrepen, worden te vervangen computers, mobiele telefoons (en
wellicht andere ICT-materialen) van onze gemeente tot dusver niet hergebruikt.
De laatste jaren pleit o.a. de (gemeentelijke) overheid steeds meer voor het principe
van de circulaire economie.
Ook onze gemeente zou door middel van hergebruik van computers, telefoons,
kantoormeubilair etc. dit principe kunnen vertalen in concrete daden. Bovendien
heeft u daarmee “een nieuw wapen om armoede te bestrijden” binnen handbereik.
Wij denken daarbij aan kinderen, die niet de beschikking hebben over een computer
en telefoon omdat hun ouders in financieel lastige omstandigheden verkeren,
Kinderen hebben, zoals u weet, vaak een computer nodig voor schoolopdrachten en
een mobiele telefoon is onderdeel geworden van hun sociale leven. Zou het niet
fantastisch zijn indien “oude” computers en telefoons een tweede leven krijgen bij
deze kinderen ? Dat zou bijvoorbeeld kunnen via de Stichting Leergeld.
Wij begrijpen uiteraard dat computers en telefoons van de overheid informatie
bevatten, die niet voor derden is bestemd. Om de dataveiligheid te garanderen,
kunnen de datadragers (harde schijven) door gecertificeerde bedrijven worden
vernietigd en een nieuwe harde schijf kan worden teruggeplaatst. Volgens door ons
opgevraagde informatie zijn de kosten hiervan alleszins acceptabel.

Kort en concreet zijn onze vragen: bent u bereid onderzoek te doen (wellicht in
samenwerking met ICT WBW) naar een regeling waarbij te vervangen computers
en telefoons uit het gemeentehuis ter beschikking worden gesteld aan de hierboven
genoemde groep kinderen ? Zo nee, graag uw motivatie. Zo ja, wilt u ons dan op de
hoogte stellen van uw werkwijze.
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA fractie
Désirée Brummans

