deze mogelijkheden, de zogenoemde maatwerkadressen.

Raadsvoorstel
Onderwerp: Tegemoetkoming Breedband Buitengebied Hof van Twente
Registratienummer: 645029
Voorstel:
1. Een bedrag van € 300.000,- beschikbaar stellen
voor de uitvoering van de regeling ‘Tegemoetkoming Breedband Buitengebied Hof van Twente’.
Argumenten
1.1 In 2016 hebben een tweetal marktpartijen
plannen uitgerold om een glasvezelnetwerk aan te
leggen in het buitengebied. Hiervoor zijn vraagbundelingstrajecten opgestart die met een positief
resultaat zijn afgesloten, waardoor het buitengebied
grotendeels wordt voorzien van een breedbandaansluiting. Echter ca. 100 adressen liggen zo solitair
gelegen dat ze geen gebruik kunnen maken van

1.2 De maatwerkadressen die geen gebruik kunnen
maken van het reguliere aanbod kunnen wel een
aansluiting krijgen, maar tegen een forse eenmalige
bijdrage . Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de
specifieke ligging van het pand en kan variëren tussen
van enkele honderden euro’s tot tienduizenden euro’s.
Veel bewoners en ondernemers die onder deze
maatwerkregeling vallen zijn niet in de gelegenheid om
de forse bijdrage te kunnen of willen betalen, terwijl het
maatschappelijk onwenselijk is om deze mensen op
achterstand te zetten in het digitale tijdperk.
1.3 De gemeenteraad is op 2 mei 2017 door middel
van een raadsbrief geïnformeerd over de mogelijkheden en op 9 mei heeft uw raad dan ook het college
opgeroepen om dit nader uit te werken in een raadsvoorstel. De voorliggende regeling bevat een
gestaffelde bijdrage voor het realiseren van een
breedbandaansluiting voor alle verblijfsobjecten die
geregistreerd staan in de Basisadministratie
gebouwen van de gemeente Hof van Twente. Op de
betreffende locatie mag dan nog geen breedbandvoorziening aanwezig zijn.

1.4 De regeling zal met terugwerkende kracht in
werking treden per 1 juli 2016. Hierdoor kunnen de
maatwerkadressen die in 2016 tijdens de vraagbundeling akkoord zijn gegaan met het aanbod ook
gebruik maken van deze regeling.

de gemeente bekend, maar via de media en
informatieavonden zullen we de regeling prominent
onder de aandacht brengen.
Alternatieven
Gelet op de genoemde argumenten en de eerder
uitgesproken ambities van de raad ligt het voor de
hand om op deze wijze vervolg te geven aan de
verdere ontwikkeling van breedbandaansluitingen in
het buitengebied.

1.5 Inwoners en bedrijven kunnen gebruik maken
van deze regeling. Wanneer er enkel een subsidierelatie is tussen de gemeente en haar inwoners dan
lopen we geen risico op onrechtmatige staatsteun
door de technologie neutrale regeling. Wanneer
lokaal gevestigde bedrijven ook gebruik maken van
de eventuele regeling dan zijn deze zelf verantwoordelijk voor de geldende voorwaarden en lopende
risico’s.

Formeel bestaat de optie om niet in te stemmen met
deze regeling of te kiezen voor een sobere versie.
Uitvoering
De uitvoering zal plaatsvinden in lijn met de reguliere
subsidieregelingen binnen de organisatie.

1.6 Voor de regeling is een budget van € 300.000,benodigd. Hiervoor is binnen de huidige begroting
geen dekking beschikbaar. Wij vragen de raad dan
ook om dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste
van de algemene reserves.
Aangezien deze regeling voortkomt uit een specifieke
wens van de raad is dit derhalve onttrokken aan de
integrale afweging bij de Kadernota.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i.,
de burgemeester,

Communicatie
Samen met het Platform Buurtschappen Hof van
Twente gaan we de doelgroep van deze regeling
actief benaderen. Niet alle maatwerkadressen zijn bij
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