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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018-2021; 
 
overwegende dat: 
1. de Europese Commissie zich inzet voor gratis wifi in alle Europese gemeenten, voor zowel 

inwoners als bezoekers, op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, 
bibliotheken, ziekenhuizen, musea enz. 

2. hiertoe een nieuwe subsidieregeling is opgezet, die binnen afzienbare tijd zal worden 
opengesteld; 

3. Ridderkerk nog niet beschikt over een dergelijk netwerk; 
4. deelname plaatsvindt op basis van het principe “Wie het eerst komt, het eerst maalt.”; 
5. de regeling de mogelijkheid biedt om binnen de gemeente Wifi-hotspots aan te leggen; 
6. de ontvanger van de subsidie het internetabonnement en het onderhoud gedurende ten minste 

drie jaar dient te betalen; 
7. bij gebruik van de WiFihotspot, relevante informatie kan worden aangeboden over gemeentelijke 

diensten; 
 
is van mening dat:  
a. in deze tijd van digitalisering snelle en eenvoudige digitale toegang tot informatie een 

basisvoorwaarde is;  
b. het plaatsen van WiFihotspots zal bijdragen aan de toegankelijkheid van de groeiende digitale 

dienstverlening van de gemeente; 
 
verzoekt het college: 
1. te onderzoeken in de vorm van een quick scan  

a. welke locaties in Ridderkerk in aanmerking zouden kunnen komen voor WiFihotspots; 
b. welke mogelijkheden er zijn om voor Ridderkerk deze hotspots te financieren met de 

beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan; 
c. welke kosten verbonden zijn aan het abonnement en de onderhoudskosten; 

2. de raad zo snel mogelijk hierover te informeren, zodat desgewenst zo snel mogelijk een 
subsidieaanvraag kan worden ingediend; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
Dick Breeman, CDA    Arianne Ripmeester, PvdA 
 
 
Farahnaze Fräser, D66/GroenLinks  Edward Piena, VVD 

 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 20: CU, CDA, VVD, LR, D66/GL, PvdA, EvR 
Tegen 7: GI, SGP 
 
Afgedaan in de commissie Samen wonen d.d. 8 februari 2018 n.a.v. afdoeningsbrief nr. 1304164 



 
 


