Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college

Reg. nr: 2017-43
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 13 oktober 2017
Steller vragen: Marco Petri / PCG
Onderwerp: 2017-43 Schriftelijke vragen PCG gratis Wifi binnenstad
Vraag 1:
Is er inmiddels een goed onderbouwd projectvoorstel opgesteld die als verzoek ingediend kan
worden om in aanmerking te komen voor subsidie van de Europese commissie voor gratis
wifi in de binnenstad?
Antwoord:
Graag verwijs ik u naar de beantwoording van de eerder door u gestelde raadsvragen
d.d. 13 oktober 2016 met registratienummner 2016-45.
Bij de beantwoording van deze vragen is door ons geen toezegging gedaan dat dit
onderwerp door ons ook daadwerkelijk op korte termijn opgepakt zou worden. Zowel
bij de begrotingsbehandeling van 2017 als de kadernota 2018 heeft het onderwerp geen
prioriteit gekregen en zijn er door de gemeenteraad geen extra middelen ter
beschikking gesteld om dit onderwerp op te pakken. Uw vraag moeten we daarom
ontkennend beantwoorden.
Vraag 2: Zo nee, waarom niet? Het principe: "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt" zal
worden toegepast. Dus haast is geboden.
Antwoord:
A. zie hierboven.
B. Bovendien is de regeling nog niet gepubliceerd. We verwachten dat de maximale
bijdrage vanuit Europa ongeveer 20.000 Euro bedraagt. (Er kunnen 6000 gemeenten
meedoen en het maximaal beschikbaar bedrag voor de regeling is 120 miljoen Euro). De
EU-subsidie dekt de kosten van de apparatuur en installatie van de
internettoegangspunten. De ontvanger van de subsidie betaalt zelf het
internetabonnement en het onderhoud gedurende ten minste drie jaar.
Omdat de regeling en de het aanvraagproces nog niet bekend is, is het lastig om een
goede inschatting te maken van de kosten die er mee gemoeid zijn. Alleen al voor het
begeleiden van de aanvraag zijn al gauw zo'n 10 - 20 uur noodzakelijk. Daarnaast
zullen nog de nodige kosten gemaakt moeten worden voor het projectplan en het
uitrollen van het project.
Daarnaast blijkt het aanbieden van gratis wifi in de praktijk niet zo simpel als het lijkt.
De aanbieder van de internetdienst moet aan tal van veiligheidsvoorwaarden voldoen.
Ook moet de gemeente in dit geval, kunnen garanderen dat het gebruik van het internet
via een "openbaar" wifikanaal volkomen veilig is.
Hoewel wij het aanbieden van gratis Wifi in de binnenstad op termijn zeker willen
overwegen, wordt op dit moment met volle kracht ingezet op het uitvoeren van het Plan

van Aanpak voor stadspromotie, zoals vorig jaar door uw raad is vastgesteld. De
centrummanager is in overleg met partijen in de binnenstad een actieplan aan het
uitwerken, waarin door de stuurgroep Binnenstad prioriteiten zijn aangegeven. Om die
reden en ook vanwege complexiteit van het onderwerp "gratis Wifi" heeft dit op dit
moment niet de voorrang gekregen. Overigens biedt een aantal horecabedrijven in de
binnenstad en ook de VVV goede en gratis Wifi aan, die ook een aantal meters buiten
het pand nog bereikt kan worden.
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