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Wifi4Eu, toekenning voucher

Aanleiding:
Op 7 november 2017 is een motie aangenomen waarin de fracties van het CDA, GemeenteBelangen,
de ChristenUnie en Progressieve Partij het college verzoekt de voorwaarden inzake het Europees
WiFi4EU-plan in publieke ruimtes verder te onderzoeken en zo spoedig mogelijk subsidie aan te
vragen dan wel projecten aan te melden.
Met deze mededeling willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de aanvraag
voor subsidie bij de Europese Commissie.
Inhoud Mededeling:
Toekenning
Op 20 maart is de eerste aanmeldingsprocedure, vooruitlopend op de inschrijving voor een voucher,
door de EC opengesteld. De gemeente Aalten heeft zich aangemeld. Op 15 mei 2018 was de eerste
inschrijving voor de eerste tranche. Door een technische storing is deze inschrijving mislukt en heeft
de EC een nieuwe inschrijving van 7 tot en met 9 november gehouden. Van de circa twaalf duizend
aanvragen hebben er tweeduizend en achthonderd Europese plaatsen een toekenning gekregen,
drieëndertig in Nederland, waaronder de gemeente Aalten.
Dit houdt in dat de gemeente Aalten een voucher met een waarde van € 15.000,- ter beschikking krijgt
voor het aanbrengen van Wifi in de openbare ruimten.
Deze voucher wordt aan een private onderneming door gegeven. Deze onderneming levert, na aanleg
en accordering door de gemeente, de voucher aan de EC en de EC betaald uit aan het private
onderneming.
Locaties van aanleg
Een externe bedrijf heeft in 2017 een vrijblijvende offerte op gesteld. Binnen de offerte is rekening
gehouden met zes zenders voor de kern Aalten, acht in de kern Dinxperlo en drie in de kern van
Bredevoort. De raming blijft binnen het maximaal toegekende subsidiebedrag. Exacte locatiekeuze en
definitieve aantallen van de zenders dient nog plaats te vinden.
Procedure
Begin 2019 wordt een overleg gestart met de betrokken ondernemersverenigingen, NOVA, IODUS en
BREM. In dit overleg wordt bekeken hoe en waar zij invulling willen en kunnen geven aan dit
systeem. Daarna worden in verband met lokale plaatsing van de zenders contact gelegd met
betrokken eigenaren van de panden. Gepoogd wordt om zoveel mogelijk aansluitingen op
gemeentelijke panden aan te brengen. Het externe bedrijf wordt vanaf het begin hierbij betrokken. De
planning is dat in het derde kwartaal van 2019 het systeem operationeel is.
Kosten gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor minimaal 3 jaar onderhoud en het internetabonnement. De
kosten zijn geraamd op € 110,-/maand. Deze kosten worden opgevangen binnen het bestaande
budget 063310010 Breedband.
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