Aan het College B&W Waalre

7 juni 2020

Betreft: Vragen over eigen bijdrage van inwoners buitengebied (fase 4) voor aanleg glasvezel met het
verzoek deze te beantwoorden in het vragenhalfuur van de raadsvergadering van 9 juni 2020

Geacht College,
Een groot aantal inwoners van het buitengebied van Waalre hebben rond 30 mei 2020 een schrijven
gekregen van KT Waalre. Daarin wordt hen verzocht om vóór 15 juni 2020 in te schrijven voor
deelname aan de aanleg van glasvezel in hun deelgebied. Daarvoor dient wel een eigen bijdrage
betaald te worden per aansluiting van 1500 Euro incl. BTW. Zie ook het artikel in De Schakel van 3
juni 2020.
Afgelopen jaren zijn er drie maal presentaties geweest van KT Waalre aan de gemeenteraad. Ook zijn
er in 2016 grote openbare bijeenkomsten geweest o.a. in de Hoeveland. Alleen in 2020 is in de
presentatie -in een klein regeltje- genoemd ‘’eigen bijdrage in aansluitkosten’’ voor de fase 4
buitengebieden.
ZW14 ziet voor de aanleg van deze basis infrastructurele voorziening parallellen met de discussie die
circa 15 jaar geleden in de gemeenteraad gevoerd is over de ‘eigen bijdrage in aansluitkosten
drukriolering’. Toen heeft de gemeenteraad expliciet -mogelijk middels een amendement- besloten
tot gedeeltelijke of volledige subsidie door de gemeente. De stukken van deze vergadering zijn niet
terug te vinden in het archief. Veel links leiden tot een ‘error’.
Bij KT Waalre levert de gemeente Waalre een bestuurslid en heeft de gemeente Waalre alleen een
maatschappelijke verantwoordelijkheid (uit de presentatie van 14 januari 2020).
Gezien de termijn waarop inwoners dienen te reageren, verzoeken wij u in de raadsvergadering van
dinsdag 9 juni 2020 de volgende vragen mondeling te beantwoorden:
1. Bent u op de hoogte van het bedrag van de eigen bijdrage in de aansluitkosten voor
inwoners van het buitengebied fase 4?
2. Zo ja, wanneer was u daarvan op de hoogte?
3. Bent u het met ons eens dat 2 weken de tijd hebben om te reageren en te besluiten over een
onverwachte uitgave van 1500 Euro erg kort is voor inwoners (en ook nog te overleggen met
inwoners uit de straat/omgeving).
4. Heeft u vanuit uw maatschappelijke verantwoordelijkheid KT Waalre gewezen op de
onevenredige hoogte van deze eigen bijdrage voor inwoners in de buitengebieden fase 4?
5. Bent u het met ons (fractie ZW14) eens dat het beschikken over een glasvezelnetaansluiting
een basisvoorwaarde is om op voldoende wijze te participeren in de moderne Waalrese
samenleving en van belang is om gebruik te kunnen maken van de digitale dienstverlening
van de gemeente en zorginstellingen (zoals zorgdienst Leefsamen Waalre en toepassingen
van sensoring)? Dit gezien het risico dat door de korte reactietermijn en de hoge eigen
bijdrage het aantal aanmeldingen in een wijk minder dan 70% kan zijn. Dan wordt dus de
hele wijk (volgens de definitie van KT Waalre) niet aangesloten aan het glasvezelnetwerk!
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6. Heeft u KT Waalre erop gewezen dat in eerdere presentaties veel lagere kosten per
aansluiting genoemd zijn, plus dat financiering van de aansluitingen door een lening van de
bank zou plaatsvinden? Het laatste is in de presentatie van januari 2020 nog expliciet
bevestigd ‘’Veranderende markt geeft mogelijkheid tot bancaire financiering op eigen
kracht’’.
7. Wat staat in contracten of afspraken cq. raadsbesluiten over eigen bijdrages van bewoners
met KT Waalre?
8. Wat staat in contracten of afspraken cq raadsbesluiten over de uiteindelijke dekkingsgraad
van het glasvezelnetwerk in Waalre? Gezien het grote risico dat minder dan 70% van de
inwoners van een wijk in staat is tijdig te reageren of financieel mee (kan) doen.
9. Vindt u deze wijze van werken van KT Waalre passen bij de doelstelling die de raad
meegegeven heeft bij de benoeming van de heer Oscar Vinck in het bestuur, namelijk ‘het
bevorderen van goede informatie- en communicatiemogelijkheden in Waalre’? (Zie de
inleiding van de presentatie op 14 januari 2020).
10. In hoeverre heeft de gemeenteraad zeggenschap of invloed op KT Waalre?
11. Bent u op de hoogte van de wijze van financiering van het drukriool in het buitengebied en
de argumentatie van de gemeenteraad indertijd o.l.v. het toenmalige raadslid Theo Oor van
AWB?
Tot slot, kunt u zorgen dat de stukken en verslagen van de raadsvergadering over de financiering van
aanleg en aansluiting van het drukriool in het buitengebied en de beraadslaging van de
gemeenteraad hierover, op zo kort mogelijke termijn openbaar beschikbaar komen?
Met vriendelijke groet, namens ZW14
Bert (A.J.) Links

Bijlage: links naar en screenprints uit openbare presentaties van KT Waalre (in 2016, 2017 en 2020)
aan de gemeenteraad van Waalre, met opmerkingen en vragen n.a.v. de inhoud
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Raadsinformatieavond 19 januari 2016 met referentie naar bijeenkomst met bewoners.
Nergens wordt aangegeven dat het buitengebied er zelf voor een deel voor moet betalen.
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/5989d100-dea1-45f4bce7-ece118f2c242?zoek=ktvwaalre&

Raadsinformatieavond 30 mei 2017:
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/10a5bcd0-dd16-43ea935a-5494b1bb0da2?zoek=ktvwaalre& Met de presentatie van KT Waalre:
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Waalre&id=10f18042-1a02-4ae5-8eeffb06eb786f06
Nergens wordt aangegeven dat het buitengebied in fase 4 er zelf voor een deel voor moet betalen.

Alleen over fase 5 wordt in deze
presentatie van 2017 melding gemaakt van een eigen bijdrage van de bewoners…
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Financieel overzicht uit presentatie van 2017:

Ook uit dit overzicht blijkt niet dat rekening gehouden wordt met een eigen bijdrage van inwoners
voor fase 4. De investering voor 439 aansluitingen in fase 4 is 1.667.000 Euro, ofwel 3820 Euro per
aansluiting. Dat is aanzienlijk minder dan de 6000 Euro per aansluiting zoals de recente brief van
KT Waalre aangeeft. Plus er vindt financiering plaats via een lening bij de bank.
NB. Bij fase 3 kost een aansluiting 3013 Euro. (3686000 Euro/1223), inwoners betalen voor de
aansluiting echter niets onder bepaalde voorwaarden.
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Raadsinformatieavond 14 januari 2020
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/1901c654-58c3-48e79d0a-f58334189e8c?zoek=ktvwaalre&

De aansluitmogelijkheden voor fase 3 zijn dus gratis bij overstap naar een van de providers.

Hier wordt voor het eerst gerept van een ‘Eigen bijdrage in aansluitkosten’ voor fase 4: is
dit op 14 januari 2020 heel duidelijk gecommuniceerd naar de gemeenteraad met een
indicatie van de hoogte van het bedrag? En is de raad akkoord gegaan? Volgens een van
de toehoorders is er wel gezegd dat grote providers als KPN en Ziggo mee investeren.

Uit de toelichting op de agenda van 14 januari 2020:
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