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Onderwerp
Wifi-netwerk in de binnenstad
Voorstel
Een krediet ter versterking van het stadhart van € 11.987,- voor het optimaliseren en
verbeteren van de Wifi verbinding in de binnenstad beschikbaar te stellen.
Inleiding
De gemeente Weert heeft sinds april 2014 een operationeel Wifi-netwerk in de binnenstad.
Bij de aanleg is gebruik gemaakt van zogenaamde accespoints (zenders) die verbonden
zijn met het internet van de ondernemers/eigenaren van het desbetreffende pand
waaraan deze zender is bevestigd. Door de onderlinge verbinding tussen deze accespoints
werd een dekkingsgraad verkregen tot circa 90 %. Het netwerk wordt in stand gehouden
door Global WIFI die ook de contacten met de ondernemers/eigenaren onderhoudt.
Door het beschikbaar stellen van het internet zijn destijds enorme kosten bespaard op de
aanleg van het netwerk. Door de jaren heen zijn er echter enkele verstoringen
opgetreden. Deze verstoringen gaan ten kosten van de stabiliteit en kwaliteit van de
verbinding. De verstoring is in een enkel geval een gevolg van een slechte
internetverbinding van de ondernemer. De meeste verstoringen zijn echter ontstaan door
verhuizing of bedrijfsbeëindiging (zoals de Poorter, Poort van Limburg en de sluiting van
het Anker). In dat geval vervalt de internetverbinding en moet er een nieuwe locatie
worden gezocht. Naar aanleiding van klachten over plaatselijke slechte verbindingen, is
onlangs de dekkingsgraad opnieuw onderzocht en geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat
tussentijdse bijstelling noodzakelijk is.
Mede dankzij het convenant dat onlangs met de provincie Limburg is aangegaan voor de
uitvoering van het plan voor de versterking van het stadshart, kunnen projecten sneller en
integraal worden uitgevoerd. De verbetering/optimalisering van het Wifi-netwerk is een
van de projecten.
Beoogd effect/doel
Het uitvoeren van de werkzaamheden aan het Wifi-netwerk verhoogt de dekkingsgraad tot
maximaal en vermindert uitval van het netwerk. Het optimaal gebruik van gratis Wifi,
heeft een positieve uitstraling en invloed op de verblijfsduur in de binnenstad.
Argumenten
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1.1 Het huidige netwerk biedt onvoldoende dekking. Voor een goed netwerk is het
optimaliseren en verbeteren van de Wifi verbindingen noodzakelijk. Daarvoor worden er
enkele aanvullende maatregelen genomen zoals de versterking van verbindingen en de
realisatie van enkele extra accespoints (een en ander conform offerte).
1.2 Het optimaliseren en beschikbaar stellen van gratis Wifi draagt bij aan een dynamische
uitstraling en beleving van onze binnenstad.
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
Financiële gevolgen
De totale investering voor het optimaliseren en verbeteren van het Wifi-netwerk komt
neer op een bedrag van € 11.987,-. Dit bedrag komt ten laste van het krediet ter
versterking van het stadshart.
Om het totale financiële overzicht te houden van de projecten in het kader van de
versterking van het stadshart wordt bij elke voorstel een overzicht opgenomen en
aangevuld met het desbetreffende voorstel. Zie het tabel hieronder.
Onderwerp

Raadsbesluit

Beschikbaar bedrag
Programmamanager/advieskosten
Aanstraalverlichting St. Martinus
Herhuisvesting RICK
Herinrichting Beekstraat
Museum

29-03-2017
17-05-2017
17-05-2017
20-09-2017
25-10-2017

Gevelfonds
Restant
Luchtfilters parkeergarages
Wifi-netwerk

23-11-2017
13-12-2017
24-01-2018

Prioriteit 2017
(kapitaallast)
€ 62.500
n.v.t.
-/- € 6.663
n.v.t.
-/- € 1.313
-/- € 45.734
n.v.t.
€ 8.790
n.v.t.
n.v.t.

Subsidie
(bijdrage
ineens)
€ 3.075.000
-/- € 100.000
n.v.t.
-/- € 500.000
n.v.t.
-/- €
1.108.750
-/- € 300.000
€ 1.066.250
-/- € 310.000
-/- € 11.987

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van de werkzaamheden vindt uiterlijk 20 werkdagen na besluitvorming
plaats, doch uiterlijk per 1 maart 2018.

Communicatie/participatie
Er zal onder andere via de gemeentelijke website aandacht aan de optimalisatie en
verbetering van het Wifi-netwerk worden besteed.

Advies raadscommissie
Bijlagen
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans
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Nummer raadsvoorstel: DJ-24809

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2017

besluit:
Een krediet ter versterking van het stadshart van € 11.987,-- voor het optimaliseren en
verbeteren van het Wifi-netwerk in de binnenstad beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 januari 2018.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

