
Memo 
Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 28 november 2013 

Kenmerk: 13ini02616 

Onderwerp: uitvoering Motie ‘Oude IJsselstreek draadloos’ 
 
Als gemeenteraad heeft u op 15 september 2011 de motie ‘Oude IJsselstreek draadloos’ 
aangenomen waarmee u ons verzocht te onderzoeken of en hoe de gemeente kan zorgen voor een 
gemeentelijk dekkend WiFI netwerk

1
.  

 
Op basis van divers onderzoek en een expertmeeting is in vervolg daarop op 31 januari 2013 de motie 
aangenomen

2
 waarin u ons verzocht te stimuleren dat WiFi-routers opengesteld worden bij:  

a) gemeentelijke gebouwen en instellingen 
b) door gemeente gesubsidieerde instellingen en organisaties 
c) wijkraden / dorpsbelangenverenigingen 
d) beheerders (sport)accommodaties (ook niet gesubsidieerde) 
e) bedrijven (via ondernemersverenigingen) 
f) particulieren 

 
Opdracht 
Op basis van deze motie lag er binnen de gemeentelijke organisatie concreet de opdracht om in de 
periode tussen 1 mei 2013 en 1 november 2013:  

1. De routers van eigen gebouwen en instellingen die voorzien zijn van WiFi waar mogelijk open 
te stellen. 

2. De door de gemeente gesubsidieerde instellingen en organisaties die voorzien zijn va WiFi te 
stimuleren en enthousiasmeren hun routers open te stellen. 

3. De diverse wijkraden en dorpsbelangenverenigingen te informeren over de mogelijkheden en 
voordelen van het openstellen van WiFi-routers en hen te stimuleren de mogelijkheid van de 
hoteloptie in eigen dorpsgebouwen open te stellen en onder inwoners in hun kern actief onder 
de aandacht te brengen. 

4. De diverse beheerders van (sport)accommodaties te informeren over de mogelijkheden en 
voordelen van het openstellen van WiFi-routers en hen te stimuleren de mogelijkheid van de 
hotel-optie in eigen accommodatie open te stellen. 

5. De ondernemersverenigingen te informeren over de mogelijkheden en voordelen van het 
openstellen van WiFi-routers en hen te stimuleren de mogelijkheid van de hoteloptie en onder 
leden van hun vereniging actief onder de aandacht te brengen. 

6. Via diverse kanalen informatie beschikbaar stellen aan inwoners van Oude IJsselstreek en 
waar mogelijk bewerkstelligen dat inwoners hun WiFi-routers gaan openstellen. 

 
Uitvoering opdracht 
Hierbij geven we u inzicht in de ondernomen acties, de bevindingen en de conclusies die wij op basis 
daarvan hebben kunnen vaststellen. 
 

1. Eigen gebouwen gemeente  
Waar mogelijk zijn in mei de routers van de eigen gemeenteljike locaties die van WiFi zijn voorzien 
opengesteld. Concreet zijn dit het gemeentehuis en de werf.  
 

2. Communicatie 
Op de website zijn speciale pagina’s met informatie over het project aangemaakt. Wat is het? Hoe 
werkt het? Wat zijn de voordelen? Wat moet ik doen? Al dit soort informatie is beschikbaar.  
Op de gemeentepagina is in juni hierover een artikel gepubliceerd en was er media-aandacht vanuit 
Optimaal FM, Oude IJsselstreek Vizier en de Gelderlander. 

 

                                                      
1
 PvdA Ton Menke / Lokaal Belang Jan Finkenflügel / CDA Anita Ermers / D66 Rigo Heldoorn 

2
 PvdA Hein van Groningen / Lokaal Belang Henk Hengeveld / CDA Anita Ermers / VVD Jos Sluiter 



3. Belangenverenigingen en wijkraden 
In juni zijn als eerste groep alle belangenverenigingen en wijkraden gericht benaderd met een brief en 
een nabelronde. Met drie belangenverenigingen volgden een of meerdere goede, positieve 
gesprekken (Megchelen, Varsselder en Westendorp). Uitkomst hiervan is dat deze 
belangenvereningen bekijken hoe de hoteloptie in hun kern het beste onder de aandacht te brengen. 
Duidelijk is dat het om maatwerk gaat; passend bij situatie in de kern.  
Een klein aantal andere belangenverenigingen reageert vrij positief maar om verschillende redenen is 
het niet tot een afspraak gekomen. De overigen zijn minder positief en zien geen toegevoegde 
waarde.  
 
Conclusie: Er is belangstelling bij belangenverenigingen en wijkraden maar beperkt. De 
onbekendheid van het fenomeen maakt dat veel tijd kost om concrete stappen te zetten. Of het leidt 
ertoe dat men uiteindelijk de keuze maakt hier geen tijd voor vrij te maken.  
 

4. Communicatie 
In juli hebben de raadsleden die de motie van 31 januari indienden waar mogelijk hun eigen privé 
routers opengesteld. Dit is actief naar buiten gecommuniceerd om zo ook bewoners aan te spreken. 
Naast de gemeentepagina leidde dit tot artikelen in de Gelderlander, Gelderse Post en Oude 
IJsselstreek Vizier. Ook het landelijke vakblad Adformatie besteedde in deze periode aandacht aan 
het project. De stagiaires hebben daarnaast een aansprekend informatief filmpje gemaakt en online 
gezet. 
 

5. Ondernemersverenigingen 
Net voor de zomervakantie is de groep ondernemersverenigingen per brief benaderd en is er een 
bericht op het ondernemersloket van de gemeentelijke website geplaatst. Uit contacten die hier uit 
voortkwamen is het duidelijk dat ondernemers een stuk terughoudender zijn. Velen zijn positief over 
het idee maar blijken niet voldoende overtuigd van de meerwaarde voor het eigen bedrijf en/of hebben 
te maken hebben met veiligheidseisen vanuit de bedrijfsketen. Terborg Centraal is de enige 
onderneming waar een informatief gesprek heeft plaatsgevonden. Zij gaan de mogelijkheden voor hen 
nu zelf verder bespreken.   
Naast ondernemingsverenigingen hebben we individuele ondernemers benaderd maar daar geen 
resultaten behaald.  
 
Conclusie: De meeste ondernemers(-verenigingen) lijken de meerwaarde van het project niet in te 
zien en/of zijn gebonden aan technische/veiligheidsbeperkingen.  
 

6. (Sport)accommodaties 
In september is derde groep gericht per brief benaderd; de (sport)accommodaties en/of toeristisch-
recreactieve ondernemers die mogelijk vanwege de aard van hun bedrijf meer interesse zouden 
kunnen hebben. Enkele blijken al openbare WiFi te hebben. Anderen willen graag maar hebben geen 
internetverbinding en/of hebben een dermate beperkte IT-infrastructuur dat de routers niet stabiel 
opengesteld kunnen worden.  
 
Conclusie: Interesse blijkt er binnen deze groep wel te zijn. Basisvoorwaarden (aanwezigheid van 
internet en/of geschikte routers) leiden ertoe dat hier geen concreet resultaat is geboekt.  
 

7. Communicatie 
Onder het eigen personeel hebben we het project met regelmaat onder de aandacht gebracht om ook 
hen te stimuleren de hoteloptie thuis open te stellen (o.a. een ludieke actie).  
De gebiedsmakelaars zijn apart geïnformeerd in verband met hun vele contacten met inwoners, 
ondernemersverenigingen en/of belangenverenigingen.  
 

8. Landelijk/Technisch 
 
Een aantal ontwikkelingen waren van invloed gedurende de looptijd van het project. Dit zijn: 
 
Ziggo Wifi-spots en de Experiabox van KPN 
Ongeveer tegelijkertijd met de start van het project begon landelijke provider Ziggo met Wifi-spots. Dit 
heeft in de basis overeenkomsten met het initiatief in onze gemeente. In het geval van Ziggo gaat het 
echter om het delen van je eigen WiFi met andere Ziggo-klanten. Op deze marktontwikkeling kwam 



reactie van andere landelijke providers. Een concrete reactie vanuit KPN was het ongeschikt maken 
van de Experiabox voor het openstellen van de hoteloptie (wat daarvoor dus wel kon). Voor het 
project hier betekende het concreet dat een grote groep inwoners binnen de gemeente ineens niet 
meer mee kon doen.  
 
(geen) Geschikte routers  
Daarnaast bleek in de praktijk dat vaker dan verwacht routers de optie niet hadden. Een onverwachte 
constatering omdat het merendeel van de routers die op de markt zijn de optie wel hebben.  
 
XS4ALL 
In september is er met XS4ALL een gesprek geweest. Hoewel van tevoren grondig uitgezocht is wat 
de risico’s van het openstellen van de hoteloptie zijn (voor de eigenaar van de router), gaf het gesprek 
aanleiding om te moeten constateren dat router-eigenaren, hoewel de kans nihil is, toch met een 
vervelend traject te maken kunnen krijgen wanneer derden op een niet-rechtmatige manier 
gebruikmaken van het gastnetwerk.  
 
Conclusie: Gedurende de start van het project hebben veranderingen in de markt en 
praktijkervaringen gedurende de looptijd van het project geleid tot een afnemende slagingskans van 
het project. Daarnaast is een mogelijke grotere impact bij niet-rechtmatig gebruik door derden naar 
voren gekomen. 
 
 
 
Eindconclusie 
 
Het einddoel - een actieve bijdrage leveren aan een open, creatieve en democratische 
samenleving waaraan iedereen zoveel mogelijk kan deelnemen door in de gemeente een 
gezamenlijk netwerk van WiFi te creëren - is niet bereikt. Het stimuleren van openstelling van 
WiFi-routers via wijkraden, belangenverenigingen, bedrijven, organisaties en accommodaties 
heeft binnen de gestelde termijn niet tot concrete resultaten geleid. 
 
 
Relevante informatie zal de komende tijde op de gemeentelijke website beschikbaar blijven.  
Actieve actie wordt niet meer ondernomen. 
 


