SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Vragenstellers: E.H. van der Linden / H. van Zon namens D66
Datum: 11 december 2013
Onderwerp: WiFi

t.b.v. winkelgebieden Heemstede

Wijze van beantwoording:
X mondeling
- in commissie SAM / RUI / MID / SC
- in raadsvergadering
X schriftelijk
Situatie:
Na enkele buurten in Den Haag is er nu ook in Roermond een ontwikkeling dat WiFi in
winkelgebieden gratis ter beschikking wordt gesteld. Deze voorziening biedt de winkeliers
mogelijkheden in te spelen op de commerciële mogelijkheden die dit kan bieden, en het kan
de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum mogelijk vergroten.
Zie ook: http://roermond.gezien.nl/nieuws/gratis-wifi-in-roermond.html
Vragen:
1. Is het College bekend met deze ontwikkeling
2. Ziet B&W voordelen in deze ontwikkeling, en waarom wel/niet.
3. Is het College genegen dit onderwerp te agenderen voor het overleg met de
winkeliersvereniging.
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ANTWOORD
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ]
datum: 17 december 2013
portefeuillehouder: Marianne Heeremans
antwoord:
1. Het college is bekend met deze ontwikkeling.
2. Het college kan zich voorstellen dat het aanbieden van gratis wifi in een winkelstraat, het
economisch functioneren van een winkelstraat kan bevorderen. Het college heeft een ruwe
kostenraming laten maken voor het aanbieden van gratis wifi op de
Binnenweg/Raadhuisstraat. Dat vergt naar schatting een éénmalige investering ad € 20.000
en maandelijkse abonnementskosten ad € 600, zodat de jaarlijks terugkerende
abonnementskosten € 7.200 beslaan.
Het college acht een dergelijke investering niet opportuun gelet op de razendsnelle
ontwikkeling van wifi en het inspelen van de providers op dit front. Het college wacht de

ontwikkelingen op dit front vooralsnog af, nog afgezien van het feit dat de middelen om
bovengenoemde investering te treffen, ontbreken.
3. Op 9 september 2013 heeft de portefeuillehouder een overleg gevoerd met de
gezamenlijke Heemsteedse winkeliersverenigingen. Het standpunt van het college is daar
besproken en werd door de winkeliersverenigingen gedeeld. Ook de winkeliersverenigingen
zelf gaan niet tot zo een investering over. Wel is het zo dat individuele winkeliers nu al hun
wifi-aansluiting aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen.

