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AMENDEMENT BREEDBAND INTERNET
De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van
raadsvoorstel Breedbandnetwerk Nieuwkoop (2015-024)
Constaterende dat:
«
»
»
»

er voorlopig geen gemeentebreed breedbandnetwerk zal worden gerealiseerd
er op een aantal plekken in de gemeente verschillende problemen zijn met
internetverbindingen
daarvoor op basis van het raadsvoorstel op korte termijn geen directe verbetering te
verwachten valt
er meerdere aanbieders en partijen in de markt zijn om bestaande netwerken te verbeteren en
knelpunten op te lossen

Overwegende dat:
«
»
»
»

het oplossen van knelpunten in en het verbeteren van bestaande netwerken van groot belang
is
het zeer onwenselijk is dat er veel inwoners, bedrijven en instellingen verstoken blijven van
goed werkende internetverbindingen
het van belang is dat er bij verdere acties ter verbetering ook gekeken moet worden buiten
de kring van bestaande aanbieders
het mogelijk moet zijn om met een (klein) team van betrokkenen en deskundigen
oplossingen aan te dragen voor oplossing van de problemen

Concluderende dat:
«

Inwoners en bedrijven bereid zijn om hun eigen breedband aansluiting te organiseren, maar

«

dat de kennis en contacten ontbreken.
Een actieve ondersteunende rol van de gemeente essentieel is om deze initiatieven uit de
samenleving te laten slagen.

Besluit:
«

het besluitpunt 3 als volgt te wijzigen:

"In overleg met bestaande en andere en nieuwe aanbieders en partijen sterk in te zetten op
verbetering van bestaande en benutting van nieuwe netwerken en technologieën en het opheffen van
actuele en op termijn te voorziene knelpunten. Hiertoe wordt een team van (vrijwillige) specialisten
uit diverse hoeken van de gemeente (ondernemers, dorpsraden, gemeente, it-specialisten e.d.)
ingezet om dit vorm en inhoud te geven."
En gaat over tot de orde van de dag.
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