
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN, volgnummer: 3
15ini00192

1 Onderwerp: Breedband Buitengebied Achterhoek

2 Voor welke 
raadscyclus:

2e cyclus 2015

3 Welke agendering 
wordt voorgesteld:

Alleen op Raadsrotonde 5 februari

Via raadsrotonde in raadsvergadering 

Rechtstreeks in raadsvergadering

Raadsbijeenkomst op locatie

4 Welke behandeling 
wordt gevraagd:

Open gesprek

Informatieve beraadslaging

Oriënterende beraadslaging

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Besluitvorming

5 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, verwacht u 
behoefte aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

6 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, is er behoefte 
aan:

Inleiding door portefeuillehouder OIJ

Inleiding door ambtenaar OIJ, naam: .......................................................

Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................

Inleiding door externe partner, naam: ......................................................

Toelichting en reactie aan tafel door externe adviseurs/partners,

namen: Dhr. Klaas Rus, regionaal projectleider Breedband Buitengebied 

Achterhoek .....................................................................................
7 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, hoeveel 
behandeltijd is naar 
schatting nodig:

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vijf kwartier

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

8 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming:

1. In te stemmen met participatie door de gemeente in een project voor de 
aanleg en exploitatie van een breedbandnetwerk in het zogenaamde 
‘witte’ buitengebied van de Regio Achterhoek waartoe door de provincie 
Gelderland een glasvezelmaatschappij Achterhoek B.V. (GABV) zal 
worden opgericht en hiervoor een aandeel van 1 Euro te nemen in de op 
te richten (GABV); in dit project nemen naast de provincie Gelderland en 
de gemeente Oude IJsselstreek tevens de gemeenten, Aalten, 
Bronckhorst, Berkelland, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, 
Oost Gelre en Winterswijk deel;

2. Onder voorbehoud van instemming door de Raad met de nader voor te 
leggen leningsvoorwaarden en in afwijking van bestaand beleid inzake 
het verlenen van garantstellingen, bereid te zijn tot een garantstelling 
voor een door GABV voor het project aan te trekken bancaire lening van 
maximaal € 35 miljoen, waarbij de gemeente Oude IJsselstreek garant 
staat tezamen met de deelnemende gemeenten, elke gemeente pro rata 



parte, op basis van het maximale aantal aansluitingen per gemeente in 
het ‘witte’ buitengebied. Deze garantie zal niet eerder worden gesteld 
dan nadat de deelnamebereidheid van de burgers in het zogenaamde 
‘witte’ buitengebied is gebleken (vraagbundeling). De garantie is vanaf 
het moment waarop deze wordt geteld aflopend naar gelang op de 
lening door de GABV wordt afgelost;

3. Het voornemen vast te leggen geen leges in rekening te brengen en 
geen degeneratievergoeding van de GABV te heffen, op voorwaarde dat 
de op te richten BV een adequate kostenpost voor de vergoeding van 
schade door of als gevolg van aanleg van het breedbandnetwerk, 
opneemt. 
 

4. De gronden ten behoeve van bovengrondse infrastructurele werken 
zoals PoP-stations en streetcabinets in bruikleen ter beschikking te 
stellen aan de GABV voor de duur van de exploitatie van het netwerk;

5. Ten laste van de Algemene Reserve een budget ad € 96.460,- 
beschikbaar te stellen voor de onder regie van de gemeente uit te 
voeren vraagbundeling teneinde een zo hoog mogelijke 
aanvangsdeelname door de bewoners in het zogenaamde ‘witte’ 
buitengebied te bewerkstelligen;

6. De Raad voor te stellen het college van B&W te machtigen om het 
project verder tezamen met de provincie en de overige betrokken 
gemeenten voor te bereiden (o.a. door het afsluiten van een 
bestuursovereenkomst) en te (doen) realiseren; De raad op gezette 
tijden te informeren.

7.  Op grond van artikel 2 van het Treasurystatuut gemeente Oude 
IJsselstreek de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied 
van de gemeente Oude IJsselstreek als een publieke taak te 
beschouwen;

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

- Uitgangspunten Achterhoekse gemeenten project Breedband Buitengebied. 
2 pagina’s. 
- Adressenlijst “witte gebieden” Oude IJsselstreek. 
- Accountantsverklaring (bevindingen review model Dialogic) 4 pagina’s.
- FAQ Breedbandbedrijf 27-11-2014. 4 pagina’s.

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

- Tabel gevoeligheidsanalyse 1 pagina.
- Businesscase / rekenmodel 20 pagina’s.
- Bijlage bij review model 4 pagina’s.

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie:

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel?

13 Portefeuillehouder: L.G. Kuster



14 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

A.H.B. Baten, tel.: 0315 292 258
E-mail: t.baten@oude-ijsselstreek.nl

15 Bij behandeling op 
raadsrotonde of 
locatie, door wie 
wordt de 
portefeuillehouder 
ambtelijk 
ondersteund?

 A.H.B. Baten

16 Opmerkingen 
raadspresidium:

17 Opmerkingen 
raadsgriffie:


