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Aan: de leden van de raad 
Van: het college
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Onderwerp: terugkoppeling motie Open wifi in openbare gemeentelijke gebouwen
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie (algemeen)
Aard informatie: openbaar

Aanleiding
In de raadsvergadering van 12 november 2015 is een motie ingediend over het onderwerp ‘Open wifi 
in openbare gemeentelijke gebouwen’. Deze motie luidde: “Voorgesteld is het college opdracht te 
geven er voor te zorgen dat in alle gemeentelijke, openbare gebouwen met een publieksfunctie de 
voorziening van open wifi op korte termijn beschikbaar zal zijn”. Deze motie is destijds unaniem door 
de raad aangenomen. Het college is niet meer van plan om deze motie uit te voeren. 

Informatie
In 2016 kondigde de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in zijn “State of the 
Union-toespraak” aan, dat vanuit Europa geld vrijgemaakt zou worden voor wifi-apparatuur om 
burgers in publieke ruimtes gratis wifi aan te bieden. De wifi is onder meer bedoeld voor 
gemeentehuizen, ziekenhuizen, parken en pleinen. Heusden heeft geprobeerd hier op aan te haken. 

De aankondiging is uitgewerkt in een subsidieregeling, welke regeling in 2018 is opengesteld met een 
toedeling van vouchers van elk € 15.000 aan de aanvragende partijen om wifi in openbare gebouwen 
te faciliteren. Als regel geldt dat er per land minimaal vijftien en maximaal 510 vouchers zullen worden 
verstrekt. De toekenning werkt volgens het principe, wie het eerst komt, het eerst maalt. In de eerste 
ronde zijn zoveel aanvragen ingediend, dat de verwerking van de aanvragen binnen een kwartier na 
openstelling vastliep. Zoals eerder ook al gedeeld, heeft Heusden in de 1ste ronde geen 
voucher/subsidie gekregen. Daarom had Heusden zich aangemeld voor de 2de ronde. Op 7 juni jl. is 
officieel bekend gemaakt dat Heusden 1 van de Nederlandse gemeenten is die een voucher/subsidie 
toegekend hebben gekregen. 

Er zijn een aantal redenen waarom de uitvoering van de motie evenwel niet meer nuttig of aan te 
bevelen is:

 Ten opzichte van 2015 is de WIFI in de gemeentelijke, openbare gebouwen met een 
publieksfunctie veel beter beschikbaar gemaakt. 

 Daarbij komt dat heel veel Nederlanders een mobieltje hebben met veelal een data-
abonnement zodat er zelfstandig gebruik gemaakt wordt van het internet. 

 De voorwaarden die gelden bij de EU-regeling zijn dermate onaantrekkelijk (kostbaar in de 
uitvoering, hoge administratieve last, en verplichte winkelnering), dat de kosten niet opwegen 
tegen de baten. Daarom is ook gemeld dat we als Heusden geen gebruik zullen maken van 
de voucher. Meerdere gemeenten in het land zijn tot hetzelfde inzicht gekomen ( zie 
bijvoorbeeld https://www.reuseldemierden.nl/inwoners-en-
ondernemers/nieuwsberichten_42512/item/gemeenten-maken-geen-gebruik-van-europese-
subsidie-voor-gratis-wifi_39787.html). 

 Het aanbieden van een openbare WIFI-netwerk levert met de nieuwe privacy-wetgeving ook 
allerlei uitdagingen op, die mogelijk terug kunnen komen als een boemerang in het gezicht 
van de gemeente en imagoschade opleveren. Dit heeft te maken met cookies die gebruikt 
worden om een mobieltje van een gebruiker te traceren en toegang te geven en 1-op-1 
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gekoppeld worden aan het unieke referentienummer van het mobieltje. Hierover zijn al 
procedures gevoerd. 

 Op dit moment neemt de discussie toe in de samenleving over hoe gezond straling is 
veroorzaakt door allerlei stralingsbronnen (zoals mobieltjes en zenders). 

De nadelen lijken op dit moment niet meer op te wegen ten opzichte van de situatie in 2015. Daarom 
staakt het college de verdere uitvoering van de motie.  


