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Motie 
Reg.nr. 2013-18 

 

Onderwerp: Onderzoek (gratis) gemeentebreed WIFI-netwerk in openbare ruimte 
 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 5 maart 2014, gehoord de 

beraadslaging; 

 
overwegende dat: 

 

- de gemeente Heerde op verschillende fronten wil investeren om (jongere) 

inwoners vast te houden; 

- de gemeente Heerde wil investeren in de combinatie van aantrekkelijke woningen 

en een zo breed mogelijk aanbod van werkgelegenheid en voorzieningen; 

- de gemeente Heerde als Citta Slow gemeente wil dat de dienstverlening aan de 

burgers van uitstekende kwaliteit is;  

- in onze kenniseconomie mobiele dienstverlening van groot belang is; 

- particulieren, bedrijven en toeristen via mobieltjes steeds vaker gebruik maken 

van (mobiel) internet voor informatie; 

- dit traag en voor buitenlanders bovendien schrikbarend duur is; 

- het inmiddels technisch mogelijk is om een gemeentebreed (gratis) WIFI-netwerk 

in de openbare ruimte op te zetten; 

- met het aanbieden van een draadloos internet ingespeeld wordt op de 

toenemende behoefte van mensen om steeds meer online te zijn; 

- communicatie smeerolie is voor de economie; 

- een gemeentelijk dekkend (gratis) WiFi-netwerk niet alleen veel voordelen heeft 

voor inwoners en bezoekers, maar ook veel mogelijkheden biedt voor 

overheidsinstellingen, ondernemers, onderwijs en andere organisaties; 

- een gemeentelijk dekkend (gratis) WiFi-netwerk nieuw en onderscheidend is en de 

dynamische en innovatieve uitstraling van de Citta Slow gemeente verhoogt; 

- een goede en snelle infrastructuur voor dataverkeer bijdraagt aan een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat; 

 

van mening dat: 

- dat het belangrijk is dat onderzocht wordt welke voor- en nadelen er voor de 

gemeente Heerde verbonden zijn aan een gemeentelijk dekkend (gratis) WiFi-

netwerk in de openbare ruimte; 

- hierbij tevens aangegeven moet worden of, wanneer en onder welke voorwaarden 

gestart zou kunnen worden met een gemeentelijk dekkend WiFi-netwerk in de 

openbare ruimte; 

- het onderzoek niet meer mag bedragen dan € 5.000,00  
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constaterende dat: 

- de begroting 2014 reeds is vastgesteld; 

- in de begroting geen budget is gereserveerd waaruit deze uitgave gefinancierd 

kan worden; 

- dekking ten laste van onvoorzien kan plaatsvinden; 

 

verzoekt het college: 

1. te onderzoeken welke voor- en nadelen er voor de gemeente Heerde verbonden 

zijn aan een gemeentelijk dekkend (gratis) WiFi-netwerk in de openbare ruimte; 

2. hierbij tevens aan te geven of, wanneer en onder welke voorwaarden gestart kan 

worden met een gemeentelijk dekkend WiFi-netwerk in de openbare ruimte; 

3. de kosten van maximaal € 5.000 te dekken uit onvoorzien; 

4. de raad in 2014 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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