
Memo 

Aan: Gemeenteraad  

Cc:  

Van: H. Hengeveld 

Datum:           31 oktober 2017 

Kenmerk: 17ini02770 

Onderwerp: Wifi in de openbare ruimte 

 
Aanleiding 

In een motie van 6 juli jl. is het college gevraagd om de gemeente Oude IJsselstreek aan te melden 
voor minimaal 3 wifi hotspots, conform de regeling die de Europese Unie aan het ontwikkelen is. 
Tijdens de raadsvergadering is besloten de motie aan te houden en eerst wat verder onderzoek te 
doen naar de genoemde regeling. 
 
Wat kost de aanleg en het onderhoud van de hotspots? 
Openbaar wifi kost geld. Er is geen kostendekkende business case op te schrijven. En de hoogte van 
de kosten is heel erg afhankelijk van de omvang en vorm (de samenwerkingspartners). Hier is 
eigenlijk geen goede schatting van te maken. Daarom gaan we in deze memo uit van een aantal 
aannames om een inschatting te geven van de kosten. 
 

 In de 5 grote kernen willen we een openbaar wifi-netwerk in de winkelstraat. Hierbij denken 
we dus aan Varsseveld, Ulft, Terborg, Silvolde en Gendringen. 

 Het bereik van een hotspot is erg afhankelijk van de obstakels die in zijn weg staan. Bij een 
goede dekking gaan we uit van het bereik van een mobiele telefoon, dat is maximaal 100 
meter. Er zijn dus voor iedere kern veel hotspots nodig om in het genoemde gebied een 
goede dekking te voorzien. 

 Er zijn nog veel zaken die vervolgens uitgewerkt moeten worden. Denk hierbij aan welke 
afspraken je maakt met de leverancier over de afhandeltijd voor storingen. (Binnen 24 uur of 
binnen 1 week?) 

 Wanneer de hotspots na een paar jaar vervangen moeten worden en we willen ze in stand 
houden, zijn ook deze kosten voor de gemeente. De afschrijftermijn van een hotspot is 
ongeveer 3  jaar. 

 
We hebben bij de gemeente Doetinchem opgevraagd welke kosten zij hebben aan het openbare 
wifinetwerk in hun winkelstraat, de Hamburgerstraat. Jaarlijks kost dit netwerk hen ongeveer € 
28.000,00. 
 
Gemeente Oude IJsselstreek moet jaarlijks een bedrag van €67.500 opnemen in de begroting voor 
beheer en onderhoud van hotspots in de 5 grote kernen. Dit bedrag is gebaseerd op het realiseren 
van wifi in de winkelstraten van de vijf genoemde kernen.  

 
Jaarlijks terugkerende kosten bestaan uit:  

- Internet abonnementen  

- Hotspot licentie  

- Vrijwaring van alle risico’s  

- Onderhoud en garantie verlenging  
 
De echte kosten komen pas in beeld als we weten met welke systemen we te maken hebben en bij 
leveranciers een offerte kunnen opvragen. 
 
Subsidie 
De Europese subsidie is voor de investering, de realisatie van het publieke Wifi en niet voor het 
beheer. Daarnaast geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt’ en ‘op is op’. Overigens kan er op dit 
moment nog niet inschreven worden.  



 
Samenwerking 
In veel gemeenten wordt bijvoorbeeld samengewerkt met ondernemersverenigingen. Door de wifi 
open te stellen voor gebruikers kan er lokaal een aardige dekking ontstaan. Een voorstel is om dit te 
combineren en de hotspots aan te leggen op plekken waar niet via ondernemers of instellingen een 
openbaar netwerk gerealiseerd kan worden. 
 
Beveiliging en privacy 
Wat ga je wel en niet doen met de informatie die het gebruik van het openbaar Wifi-netwerk oplevert?  
Bij uitbesteding van het beheer moeten hierover afspraken gemaakt worden met de leverancier. Een 
IP-adres of MAC-adres van een mobiel apparaat is een persoonsgegeven. Je kan gewoon vastleggen 
wie in het bereik van een Wifi-zender is geweest. Daarvoor hoeft dan nog niet eens verbinding 
gemaakt te worden met het openbaar Wifi-netwerk. Bij een aantal gemeenten wordt dan ook om die 
reden met borden kenbaar gemaakt dat mensen een gebied met openbaar wifi inlopen. 
 
Daarnaast is er ook nog de vraag over de beveiligings- en privacyaspecten van de informatie die over 
het openbaar Wifi-netwerk zelf gaat.  
 
 


