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Geachte heer De Ruiter,
Op 19 oktober 2017 ontvingen wij via de griffie uw schriftelijke vragen op grond van artikel 12 van het
‘Reglement van orde voor De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam’(RvO). Uw vragen gaan over het WiFi4EU-plan. Het
Europees Parlement maakt met dit plan geld vrij voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor
hun bewoners.
Uw vragen:
1. Is het college het met het CDA eens dat het voor een open lijn met de rest van de wereld niet uit
mag maken waar je woont of hoeveel je verdient en internet in de communicatie en verbinding met
de rest van de wereld hierin een essentieel onderdeel vormt?
2. Welke mogelijkheden ziet het college om in Hardinxveld-Giessendam aanspraak te kunnen doen op
een deel van de beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan?
3. Is het college bereid om projecten in onze gemeente aan te melden voor WiFi4EU? Zo ja, welke
locaties zouden volgens het college in aanmerking komen en welke locatie(s) zou(den) hierin priori
teit moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

Beantwoording
Het WiFi4EU-plan oogt in eerste aanleg als een sympathiek plan. De EU wil met het plan gratis WiFiverbindingen mogelijk maken voor inwoners en toeristen in publieke plaatsen zoals parken, pleinen,
overheidsgebouwen, bibliotheken, zorginstellingen en musea. Het realiseren van een openbaar WiFinetwerk zien wij niet als doel op zich. Wij zien wel een meerwaarde in digitale diensten die publieke
organisaties in onze gemeente via een openbaar WiFi-netwerk kunnen aanbieden.
Ons college start daarom in december 2017 een onderzoek naarde mogelijkheden om van de WiFi4EUsubsidie gebruik te maken. Wij zien daarbij in ieder geval de volgende onderzoeksvragen:
• Veel publieke organisaties en bedrijven bieden al gratis draadloos internet aan. Hoe is dit in onze
gemeente? Welke aanvullende locaties komen dan in aanmerking voor openbaar WiFi via het
WiFi4EU-plan?
• Wat kost het om deze locaties via het WiFI4EU-plan van openbaar WiFi te voorzien? Publieke orga
nisaties krijgen de kosten van de aanleg van een hotspot gesubsidieerd. De kosten van het internet
abonnement en het onderhoud van de apparatuur moeten zij zelf betalen.
• Wat betekenen de geldende voorwaarden? De subsidieontvanger moet bijvoorbeeld de verbinding
minimaal drie jaar in de lucht houden.

De EU moet nog een website maken voor WiFi4EU-aanvragen. Zij verwacht deze eind 2017/begin
2018 gereed te hebben. Dan kan zij de eerste oproep voor aanvragen doen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Mike Antoni. Hij is op werkdagen
bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente (140184).
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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Geachte heer De Ruiter,
Op 19 oktober 2017 ontvingen wij via de griffie uw schriftelijke vragen op grond van artikel 12 van het
‘Reglement van orde voor De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam'(RvO). Uw vragen gaan over het WiFi4EU-plan. Het
Europees Parlement maakt met dit plan geld vrij voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor
hun bewoners.
Wij vragen u conform artikel 12, lid 6, van het RvO meer tijd voor de beantwoording dan de gebruikelijke
dertig dagen. Wij sturen u uiterlijk 28 november a.s. onze beantwoording van de vragen.
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
de secretaris,
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