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Beste meneer Ten Cate,
In antwoord op uw brief van 25 maart 2019 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over het WiFi4EU-initiatief.
Vraag 1
Is onze informatie juist dat ook onze gemeente Heusden een voorstel voor deze call
heeft ingediend?
Antwoord
Het is juist dat de gemeente heeft gereageerd met een aanvraag op de eerste call van
WiFi4EU op 7 november 2018. WiFi4EU is een initiatief bestemd voor
overheidsinstanties uit de EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen en dat zich richt op het
verhogen van toegankelijkheid tot internet via wifi-hotspots in openbare ruimten.
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Vraag 2
Indien onze informatie klopt:
a. Kunnen wij dan beschikken over de tekst van de aanvraag? Of, als dit
vanwege de aanvraagregels niet mogelijk is, kunt u ons dan bevestigen dat
de aanvraag is gericht op het mogelijk maken van open wifi in het
buitengebied?
b. Met wie is overlegd bij het opstellen en indienen van deze call? Meer specifiek
denken we hierbij aan vertegenwoordigers van de inwoners van het
betreffende gebied en Stralingsbewust Heusden.
c. In hoeverre is bij de aanvraag rekening gehouden met eventuele nadelige
gevolgen van 3 of 4G en toekomstig 5G voor (stralingsgevoelige) inwoners en
bezoekers van de gemeente?
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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl
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Antwoord
De aanmelding voor WiFi4EU gaat niet gepaard met een tekstvoorstel voor de
aanvraag met technische beschrijvingen of documentatie over het op te zetten wifinetwerk. Ook wordt voor de beoordeling geen overzicht van de projectkosten
(bijvoorbeeld ramingen door wifi-installatiebedrijven) gevraagd. Een vereiste is dat
gemeenten of verenigingen van gemeenten zich hebben ingeschreven op een
WiFi4EU-portaal via een daarvoor ingesteld EU Login-account. Dat is voor onze
gemeente ook zo gebeurd en de aanvraag is direct bevestigd.
WiFi4EU is bedoeld voor verbetering van toegankelijkheid tot internet voor burgers en
bezoekers via wifi-hotspots in openbare ruimten zoals parken, pleinen,
overheidsgebouwen, bibliotheken en ziekenhuizen. Het initiatief richt zich dus niet op
het buitengebied. De aanmelding in Heusden is gericht op de verbetering van de
toegankelijkheid en bereikbaarheid van wifi in overheidsgebouwen. Er is hiervoor
geen overleg gepleegd met bewoners rondom openbare gebouwen.
Voor wat betreft eventuele nadelige gevolgen van 3G, 4G of toekomstig 5G geldt dat
hiermee in de subsidieaanvraag geen rekening kan worden gehouden. In zijn
algemeenheid kan worden gesteld dat er voldaan moet worden aan de
(Nederlandse/Europese) vastgestelde limieten voor straling.
Vraag 3
Wanneer is (wordt) bekend welke gemeentes de 15.000 euro direct toegekend krijgen
of op de reservelijst staan?
Antwoord
De uitslag van de call van 7 november 2018 was op 11 december 2018 bekend. Aan
onze gemeente is geen voucher ter waarde van € 15.000 is toegekend.
Vraag 4
Hoe is de gemeente van plan de raad te informeren over onze deelname aan
WiFi4EU en over de vervolgacties bij een mogelijke toekenning?
Antwoord
In de raadsvergadering van 12 november 2015 is een motie ingediend over het
onderwerp ‘Open wifi in openbare gemeentelijke gebouwen’. Deze motie luidde:
“Voorgesteld is het college opdracht te geven er voor te zorgen dat in alle
gemeentelijke, openbare gebouwen met een publieksfunctie de voorziening van open
wifi op korte termijn beschikbaar zal zijn”. Deze motie is destijds unaniem door de
raad aangenomen. Als vervolg hierop is de EU-subsidie aangevraagd om dit te
realiseren.
Wij voeren dus de door de raad aangenomen motie uit. Deelname aan WiFi4EU is
daarbij een onderdeel om invulling te geven aan deze motie om gebouwen, die nog
niet voorzien zijn van openbare wifi, alsnog hiervan te voorzien. Over dit specifieke
onderdeel volgt geen aparte terugkoppeling naar de raad.
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Vraag 5
Als de gemeente in deze eerste ronde geen aanvraag heeft ingediend of heeft
toegekend gekregen, is de gemeente van plan om bij de tweede ronde een (nieuw)
verzoek in te dienen?
Antwoord
Onze gemeente heeft bij de tweede ronde, startend op 4 april 2019, een nieuw
verzoek ingediend. Als regel geldt dat er per land minimaal vijftien en maximaal 510
vouchers zullen worden verstrekt. In de ontvangstbevestiging van 5 april 2019 is geen
bekendmakingsdatum genoemd, zodat wij u in dit opzicht nog niet verder kunnen
informeren.
Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

