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Geachte heer Liebregts,

ln antwoord op uw vragen yan29 augustus 2014 inzake KabelTelevisie Waalre B.V. laten wij u
weten dat er de afgelopen per¡ode diverse keren bestuurliik en ambtelijk contact is geweest
met KabelTelevisie Waalre B.V. en de Stichting Kabel Exploitatie Waalre. Op l9 septemberil.
hebben wii nog een goed gesprek gehad met de dírectie respect¡evelijk het sticht¡ngsbestuur.
Er is afgesproken dat Kabel Televisie Waalre B.V. snel met een heldere norírie zal komen,
waarin alle vragen die er op dit moment leven aan de orde zullen komen. Deze zal aan de
gemeenteraad worden gestuurd, waarna nog dit jaar een raadsinformatieavond zal volgen,
waarin de gefaseerde uítrol van de glasvezel toegelicht zal worden en de mogelijkheid bestaat
vragen te stellen. Hiervoor zullen belanghebbenden, zoals de Seniorenraad, uitgenodigd
worden.

De vraag die wii op dít moment onderzoeken is hoe onze rol als gemeente zou
kunnen/moeten zijn om te kunnen bevorderen dat de ICT- infrastrucruur in Waalre maximaal
ontwikkeld wordt.

Op uw vragen kunnen wij u concreet het volgende antwoorden

l. Kan het college inzícht geven in de relatie van de temeente Waalre en stichtíng Kabel
Exploitatíe Waalref

Op grond van artikel 6 van de statuten van de Stichting Kabel Exploitatie Waalre wordt één
van de vier bestuursleden door de gemeenteraad van de Waalre benoemd. ln de statuten
wordt aangegeven dat er bij benoeming naar gestreefd wordt dat er een goede technische,

iurídische en fìnancieel economische ínbreng is. Andere eÍsen worden hieraan niet gesteld.
lndien de raad geen gebruik maakt van dít recht binnen drie maanden nadat zij daartoe
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schriftelijk is uitgenodigd, zal het bestuur zelf voorzien in de vacature (deze schrifcelijke

uitnodiging is overigens tot op heden niet gedaan). Oud-wethouder Van Dalen is op l5
oktober 201 3 door uw raad benoemd als bestuurslid van de Stichting en heeft tot de laatste

gemeenteraadsverkiezi ngen zitti ng gehad i n het stichtingsbestu u r.

Daarnaast loopt tot I januari 20 l5 een samenwerkingsovereenkomst tussen het college en

Kabel Televisie Waalre B.V. "ter bevordering van de maatschappelilke benutting van het
netwerk van Kabeltelevisie Waalre". Aan deze overeenkomst is echter door beide partijen
geen uiwoering gegeven. Reden hiervoor is dat er geen echte "trekker" was en er vanuit beide

paftners nooit initiatief is genomen hier stappen in te zetten. Deze overeenkomst wordt om

die reden dan ook niet verlengd. Wel wordt de doelstelling van de overeenkomst nog steeds

onderschreven. Er wordt momenteel bezien hoe hier in de toekomst invulling aan kan worden
gegeven.

2- Welke positie neemt het college híerinl

Na de verkiezingen is wethouder Van Holstein in gesprek gegaan met het bestuur van de

sticht¡ng en heeft aangegeven zich te beraden of hij zitting zal nemen in het bestuur. De
afweging die hierbij gemaakt moet worden is de principiële vraag of een gemeente in deze tijd
nog op bovenbeschreven (formele) wijze verbonden moedkan zijn met een commerciële partij
als Kabel Televisie Waalre B.V. (via de StichtÍng Kabel Exploitatie Waalre, waarin de aandelen

van de B.V. zijn ondergebracht) en de vraag of en hoe wij de ontwikkeling van de ICT-
infrastructuur in Waalre kunnen bevorderen. Het bestuur van de stichting heeft in juli 2014

een profìel opgesteld voor een bestuurslid van de stichting. Hierin is aangegeven dat het "de

voorkeur heeft een niet bestuurlijk of ambtelijk verbonden bestuurslíd te benoemen, zoals de

Raad in het verleden ook heeft gedaan. De bestuurder dient vrij en zonder ruggespraak een

biidrage aan het bestuur te kunnen leveren". Het standpunt van het college is nu dat, ook
vanwege onwikkelingen op het terrein van breedband en de kansen die deze bieden voor de

inwoners van Waalre, het goed zou ziin nog een vertegenwoordiger van de gemeente Waalre
in het stichtingsbestuur te benoemen. Wij kunnen ons vinden in de voorkeur van het
stíchtingsbestuur iemand te benoemen die niet bestuurlijk of ambtelijk verbonden is aan de

gemeente Waalre. Wij zullen op korte termijn een vacature openstellen om een geschikte

kandidaat te vinden, die kennis heeft van de materie en over een relevant netwerk beschikt.

Zodra wij deze hebben gevonden, zullen wij uw raad voorstellen deze te benoemen.

3. Wat is de vísie van het college op de onwikkeling van de ICT- infrastructuur binnen

het grondgebied van de gemeente Waalrel

Het college stelt zich op het standpunt dat een goede ICT- ínfrastructuur onontbeerlijk is voor
de ontwikkeling van Waalre. Niet alleen voor haar inwoners via innovaties op het gebied van

domotica, maar ook voor organisaties en bedrijven. De lCT.infrastructuur is een belangrijke

factor die mede het vestigingsklimaat in Waalre bepaalt.

4. ls het college bereid en in de gelegenheid daar grotere invloed op uit te oefenenf

2 Laan van Diepeovootde 32, Postt..s 10.000, 5580 GÀ SØ"alre

Tel.: 0¿10 - 22 82 500, Fax.' O4O - 2217395, E-m"il' gemeente@waate.nl



(

GEl.lEEN-TE

De formele binding (via een wethouder in het stichtingsbestuur en een
samenwerkingsovereenkomst) heeft in de praktijk onvoldoende concreets opgeleverd. lnsteek
van ons college is nu formeel een stapje terug te doen (de Wet Markt en Overheid die per I

juli 2014 in werking is getreden dwingt ons ook hiertoe), maar, juistvanwege hetgrote belang

van een goede ICT- infrastructuur in Waalre, de contacten met de stichting Kabel Exploitatie
Waalre te intensiveren en binnen onze mogelijkheden een maximale |CÏ-infrastructuur te
bevorderen.

5. Voldoet de formele relatie van de Stichting en de gemeente Waalre nog?

Zie het antwoord onder vraag2

6. Wat is de relatie tussen de gemeente Waalre en KT Waalre BV?

Kabel Televisie Waalre B.V. is een besloten vennootschap die het kabelnetwerk in Waalre
exploiteert. De aandelen van deze B.V. zijn ondergebracht ín de stichting Kabel Exploitatie
Waalre. ln deze stichting heeft de gemeenteraad van Waalre het recht een bestuurslid te
benoemen.

Daarnaast heeft de gemeente Waalre (lees: het college) zoals gezegd in 2012 een
samenwerkingsovereenkomst met Kabel Televisie Waalre B.V. afgesloten "ter bevordering van

de maatschappelijke benutting van het netwerk van Kabel Televisie Waalre 8.V". Deze loopt af
op I januari 2015. Wel wordt de doelstelling van de overeenkomst nog steeds onderschreven.
Er wordt momenteel bezien hoe hier in de toekomst invulling aan kan worden gegeven.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN DERS VAN WAALRE,
de de

drs. J.W.F. Compagne Y.C.ThJ. Kortmann
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