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Aanvullende informatie college met betrekking tot de aandachtspunten van de 

griffie in de oplegnotitie Breedband 

 

 

 Het college stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen te hebben bij deelname aan de 

Breedband BV. Door de informatie die het college geeft is het voor de raad echter 

nauwelijks mogelijk om wensen en bedenkingen te formuleren. Het college geeft immers 

slechts aan dat de keuze voor een BV geadviseerd is door een extern bureau. Geen 

toelichting over voor- en nadelen van een BV, geen inzicht in risico’s, geen vergelijking met 

alternatieve mogelijkheden, enzovoort. 

 

In het besloten deel van de raad zal een externe deskundige deze punten toelichten aan de hand van 

een presentatie, zodat de juiste context kan worden toegelicht. Daarna kan de inhoudelijke discussie in 

de raad gevoerd worden. 

 

 Het college stelt een garantstelling van maximaal € 3,2 miljoen voor. Ook hierbij geen 

onderbouwing waarom dit een betere keuze is dan de andere, genoemde mogelijkheden 

om het gD-aandeel in het project te financieren. En hier is dat des te belangrijker, omdat 

de raad eerder besloten heeft in principe niet meer garant te staan. 

 

Het college is uitgegaan van een situatie waarbij het risico zo klein mogelijk is voor de gD en haar 

betrokkenheid ook zo beperkt mogelijk is. In de hierboven genoemde presentatie zal dit ook aan de 

orde komen. 

 

 Het college stelt ook voor om € 50.000 beschikbaar te stellen voor het interne project en 

voor de vraagbundeling. Ook hierbij geen onderbouwing van deze € 50.000. En ook geen 

beantwoording van de vraag waarom deze gelden niet (deels) uit begrotingsposten 

gefinancierd kunnen worden, omdat het voor een deel lijkt te gaan om interne personele 

lasten. 

 

Het bedrag van €50.000 is een inschatting van de kosten voor een half jaar voor de inzet van 

projectleider, ondersteuner en communicatiekosten om de vraagbundeling te kunnen realiseren. Hierbij 

is ook de ervaring van de gemeente Winterswijk meegenomen. Zij hebben dit proces al doorlopen.  

 

In december 2014 is de intentieovereenkomst om aan dit project mee te doen getekend. Vlak voor dat 

moment heeft de financiële beoordeling plaatsgevonden. Het tijdstip van de financiële beoordeling zit 

toevallig in de overloop van boekjaren (beoordeeld in december 2014 en besluit in februari 2015). 

Technisch gezien is er financiële ruimte in de jaarrekening 2014. Na een positief besluit van de raad 

om medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling zullen we bij de jaarrekening een 

bestemmingsvoorstel doen. Te weten om van het rekeningsresultaat ad €50.000 hiervoor te 

bestemmen en het resterende overschot toe te voegen aan de algemene reserve.. 
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