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Notities uit het gesprek van Wethouder Piet van Dalen met de Werkgroep 

Glasvezel van de Seniorenraad Waalre. 
Datum bijeenkomst: 17 maart  2014 

Aanwezig: 
Piet van Dalen, Wethouder. 

Werkgroep Glasvezel van de Seniorenraad Waalre:  

- Elly van Ast, Lid Stichting Seniorenraad Waalre 

- Jan Gooijer, Lid Stichting Seniorenraad Waalre 

- Wim Becker, beheerder Website www.seniorenraadwaalre.nl 

Het concept van deze notities is toegezonden aan de heer Van Dalen. We hebben van hem geen op 

of aanmerkingen ontvangen. 

1 Introductie 
De perikelen rondom de uitrol van “glasvezel tot de voordeur” in Waalre hebben, zoals bekend, 

geleid tot bezorgdheid. Dit is besproken in de vergadering van de Seniorenraad.  De Werkgroep 

Glasvezel heeft op 7 januari 2014 hierover een gesprek1 gehad met  dhr De Lepper, directeur 

KTWaalre BV. De voorzitter van de Stichting Kabel Exploitatie Waalre was ook bij dit gesprek 

aanwezig. Na het gesprek bleven er nog vragen over. Daarom heeft de Werkgroep Glasvezel een 

gesprek aangevraagd met wethouder Van Dalen die tevens bestuurslid van de Stichting Kabel 

Exploitatie Waalre is. 

Jan Gooijer schetst de problemen die door senioren zijn ervaren tijdens de uitrol van glasvezel. Zoals 

onduidelijkheid over  technische aspecten, op gebrekkige wijze gevolg geven aan afspraken, onjuiste 

facturen, slechte planning en gebrekkige informatievoorziening. Veel aangesloten burgers krijgen 

niet de servicekwaliteit die ze verwachten. 

Over technische aspecten heeft Jan Gooijer voor de (toekomstige) gebruikers van een 

glasvezelaansluiting een korte uitleg samengesteld. 

Provider Glashelder is inmiddels failliet en KTWaalre BV heeft problemen met de financiering van de 

volgende fasen van de uitrol.  Een vertrouwenwekkend plan ontbreekt. Nieuwe, betrouwbare 

providers zijn nog steeds niet actief op het glasvezelnet. De berichtgeving door KTWaalre BV is 

chaotisch.  

Een betrouwbaar netwerk is voor senioren heel belangrijk. Een niet-functionerende 

telefoonverbinding kan levensbedreigend zijn. Ouderen zullen langer in hun vertrouwde woning  

blijven wonen. Dat heeft niet alleen hun voorkeur maar is ook politiek beleid.  Steeds meer ICT-

toepassingen voor bv. zorg en beveiliging op afstand kunnen in huis worden toegepast om de 

kwaliteit van leven en wonen in de eigen woning te verbeteren. Een bekabeld netwerk met services 

van hoge kwaliteit vormt de ruggengraat van levensbepalende diensten.  

Ook de gemeente is partij want volgens de statuten2 van de Stichting Kabel Exploitatie Waalre 

(Artikel 4 lid 3) wordt één bestuurlid benoemd door de Raad van de Gemeente Waalre. 

http://www.seniorenraadwaalre.nl/
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De werkgroep wil tijdens het gesprek een beeld vormen van de betrokkenheid van de Gemeente bij 

het glasvezelproject en stelt voor om de onderwerpen in de toegezonden agenda te bespreken.  

Dit geschrift is op volgorde van deze agenda. Waar gerefereerd wordt aan documenten en besluiten 

zijn links toegevoegd. 

2 Verhouding van KTWaalre met de gemeente Waalre. 

Hoe is de status en de uitvoering van het gentleman’s agreement zoals genoemd in het 

raadsvoorstel van september 2006? 

In het raadsvoorstel3 van september 2006 wordt melding gemaakt van een (vertrouwelijk) 

gentlemen’s agreement dat in 1986 is gesloten tussen de gemeente Waalre en de Stichting Kabel 

Exploitatie Waalre en dat, volgens het besluit, als bijlage aan het raadsvoorstel is toegevoegd (maar 

via www.waalre.nl niet beschikbaar is). Volgens het raadsvoorstel is daarin opgenomen waartoe de 

Stichting Kabel Exploitatie Waalre zich verbindt ten opzichte van het gemeentebestuur in het kader 

van de aanleg, exploitatie en het onderhoud van de centrale antenne inrichting Waalre. Tevens is in 

het gentlemen’s agreement opgenomen dat expliciet genoemde verbintenissen niet eerder worden 

aangegaan of geëffectueerd dan na goedkeuring van het college. Aldus het raadsvoorstel. 

Wethouder Van Dalen heeft in oktober jl. de afgetreden wethouder Teeven opgevolgd als het door 

de raad benoemde bestuurslid van de Stichting4. Hij is relatief kort in functie en zegt niet op de 

hoogte te zijn van de inhoud van het gentlemen’s agreement.  

In het raadsbesluit betreffende. de benoeming van de heer Teeven d.d. 29 mei 2007 5 en 
6wordt gesteld dat deze de opdracht kreeg om zich sterk te maken voor de aanleg van een 

breedbandnetwerk. Bij de Stichting Kabel Exploitatie Waalre en de directie van KTWaalre 

was hiervan niets bekend.  

Wethouder Van Dalen heeft geen duidelijk beeld van de activiteiten van zijn voorganger in het 

bestuur van de Stichting. 

3 Heeft de gemeente Waalre, net als veel andere gemeenten, destijds 
overwogen om de C.A.I. te verkopen aan een marktpartij?  

Volgens wethouder Van Dalen is dit niet overwogen. 

Hoe denkt de gemeente nu over de mogelijkheid van verkoop van het net aan een andere 
marktpartij? Te meer omdat KTWaalre BV een verkeerd bedrijfsplan heeft gemaakt wat is 
gebaseerd op verkeerde aannames en de inwoners en gemeente blijkbaar geen enkele 
invloed op de uitvoering hebben gehad. 
Tot dusver heeft de gemeente geen plannen voor verkoop. De gemeente maakt zich wel zorgen over 

de huidige gang van zaken. Dit rechtvaardigt herbezinning op de rol van de gemeente,  aldus 

wethouder Van Dalen.  

KTWaalre BV opereert momenteel min of meer autonoom. De burgers van Waalre hebben geen 

invloed op de gang van zaken. Niet direct en ook niet indirect via bijvoorbeeld Gemeenteraad of 

georganiseerde gebruikersgroep.  

4 Heeft het bestaan van een plaatselijk netwerk nog wel voordelen nu 

KTWaalre BV dreigt met het niet aansluiten van diverse gebieden na het 

afwijzen van gemeentegarantie voor vervolgfasen van de glasvezeluitrol? 

http://www.waalre.nl/
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Op 7 januari 2014 heeft KTWaalre BV middels een brief aan de raad7 verzocht om het college 

opdracht te geven tot het afgeven van een garantie voor een aanvullende financiering door ABN-

AMRO voor de uitrol van de fasen 2b en 3. De gemeenteraad heeft dit verzoek conform het besluit 

van het college (en onderliggende adviezen) afgewezen8. Een van de onderliggende adviezen tegen 

het afgeven van een garantie is dat door KTWaalreBV alle denkbare zekerheden reeds aan ABN-

AMRO zijn verstrekt bij het aangaan van de hypotheek van bijna 3,6 miljoen euro. Dat betekent dat 

de gemeente Waalre weinig tot niets van de garantie terug ziet, wanneer KTWaalre niet kan voldoen 

aan de verplichtingen die voortvloeien uit de aanvullende financiering. Maw. in gebreke blijft. 

Het volgende valt hierbij op. 

KTWaalreBV heeft alle denkbare zekerheden reeds aan ABN-AMRO verstrekt bij het aangaan van de 

hypotheek van bijna 3,6 miljoen euro.  

Volgens de Statuten van de Stichting Kabel Exploitatie Waalre kan dit uitsluitend gebeurd zijn na 

“voorafgaande goedkeuring van de Raad van de gemeente Waalre”. 

Immers in de Statuten, die gepasseerd zijn op 9 november 2007, luidt Artikel 6 lid 4 als volgt: 

“Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van de gemeente Waalre niet 

bevoegd om aandelen welke zij houdt in de vennootschap die in het kader van de in artikel 2 lid 2 sub 

a bedoelde activiteit te vervreemden en /of te bezwaren, deze vennootschap te ontbinden danwel 

haar onderneming te doen staken of geheel of ten dele over te dragen”.  

Dit betekent dat voor de eerder aangegane lening  (hypotheek) aan KTWaalre BV met ABN Amro de 

gemeenteraad voorafgaand goedkeuring behoort te hebben gegeven. Of dat de Stichting  aan de 

gemeenteraad goedkeuring had moeten aanvragen.  

Echter, volgens wethouder Van Dalen  heeft de raad geen goedkeuring verleend voor de eerste 

geldlening: de hypotheek van bijna 3,6 miljoen euro. Voor zover bekend heeft KTWaalre BV of de 

Stichting daartoe ook geen aanvraag gedaan en heeft de bank op dit aspect de rechtmatigheid van 

de verstrekte zekerstelling van de aangegane lening ook niet geverifieerd.  

Wethouder Van Dalen was verheugd dat het Glasvezelproject tot doel had glasvezelverbinding ter 

beschikking te stellen aan alle adressen in Waalre. Hij hoopt dat het financieringsprobleem voor 

realisatie van de fasen 2b en 3 kan worden opgelost met behulp van het provinciale Breedbandfonds 

Brabant9. 

5 Voor senioren is in de nabije toekomst voor o.a. eventuele zorg op 
afstand een daarvoor geschikt breedbandnetwerk noodzakelijk.  
Wethouder Van Dalen is van mening dat “Glasvezel tot de voordeur” voor de momenteel bekende 

toepassingen van domotica, zorg op afstand en beveiliging nog geen noodzaak is. 

Als het glasvezelnetwerk  slechts in een deel van de gemeente beschikbaar is hoe denkt de 
gemeente dat op te lossen? Denkt de gemeente dan aan realisatie met bijvoorbeeld 
straalverbindingen of snel mobiel internet. 
De gemeente heeft hierover nog geen mening gevormd, aldus wethouder Van Dalen. 
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6 Indien iemand, met het oog op de toekomst, nu aangesloten wil 

worden op het glasvezelnetwerk van KTWaalre BV en een contract heeft 

met UPC op het huidige coax-netwerk zijn de aansluitkosten gratis terwijl 

UPC geen glasvezelcontract kan aanbieden. Neigt dat niet naar 

belangenverstrengeling? 
Of deze aansluitkosten van € 250 worden voorgefinancierd door KTWaalre of UPC is onbekend. De 

onafhankelijkheid van KTWaalre tegenover providers met het aanbieden van een open netwerk is 

hierdoor niet meer geldig. Ook de heer van Dalen onderkent dit.  

7 Zijn er voor Waalre nog andere glasvezelinitiatieven geweest of nog 

mogelijk? 
Als voorbeeld: Op het adres Paradijslaan 6 5581WB (Hoogh Waalre) is het mogelijk om via diverse 

providers een "glasvezelcontract" af te sluiten. 

Wethouder Van Dalen heeft momenteel geen informatie over de beschikbaarheid van andere 

glasvezelnetwerken in Waalre. Ook zijn er momenteel geen plannen bekend van andere 

kabelbedrijven dan KTWaalre. 

                                                           
1 Notities uit de bijeenkomst van KT Waalre met vertegenwoordigers van de Seniorenraad Waalre (7 

januari 2014) 

2 Statuten Stichting Kabel Exploitatie Waalre: opvraagbaar bij Kamer van Koophandel 

3 Raadsvoorstel Wijzigen benoeming bestuurslid Stichting CAI Waalre (12 september 2006): 

http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=7416&f=57f90443fbead64a250f58e3aca5944b&at

tachment=0&c=4639 

4 Besluit benoeming wethouder Van Dalen als bestuurslid (15 oktober 2013): 

http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=56629&f=8558bbfcd4e3be8a27deb43144482983

&attachment=0&c=49189 

5 Besluit benoeming wethouder Teeven als bestuurslid met speciale opdracht tav. Breedbandnetwerk 

(29 mei 2007) : 

http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=4048&f=394d6171204e37141ce3e67e10122952&

attachment=0&c=2142 

6 Verslag raadsvergadering 29 mei 2007: 

http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=44377&f=97e188082857366248fd1c76d4e524ec

&attachment=&c=1669 

7 Aanvraag van KT Waalre “garantie gemeente Waalre realisatie fase 2b en 3 glasvezelnet Waalre” (7 

januari 2014): 

http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=59607&f=14fa6e4ca61fbbd87143e4bd917ef37a&

attachment=&a=547 

8 Afwijzing gemeentegarantie fase 2b en 3 en brief B&W aan raad  met procedure en argumenten om 

geen cash flow garantie af te geven (28 januari 2014): 

http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=7416&f=57f90443fbead64a250f58e3aca5944b&attachment=0&c=4639
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=7416&f=57f90443fbead64a250f58e3aca5944b&attachment=0&c=4639
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=56629&f=8558bbfcd4e3be8a27deb43144482983&attachment=0&c=49189
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=56629&f=8558bbfcd4e3be8a27deb43144482983&attachment=0&c=49189
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=4048&f=394d6171204e37141ce3e67e10122952&attachment=0&c=2142
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=4048&f=394d6171204e37141ce3e67e10122952&attachment=0&c=2142
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=44377&f=97e188082857366248fd1c76d4e524ec&attachment=&c=1669
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=44377&f=97e188082857366248fd1c76d4e524ec&attachment=&c=1669
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=59607&f=14fa6e4ca61fbbd87143e4bd917ef37a&attachment=&a=547
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=59607&f=14fa6e4ca61fbbd87143e4bd917ef37a&attachment=&a=547
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http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=60575&f=d82dee056873ea83866a536a58e7e739

&attachment=0&c=52017 

9 Breedbandfonds Brabant: https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-

brabant/investeringsfondsen/breedbandfonds.aspx 

 

http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=60575&f=d82dee056873ea83866a536a58e7e739&attachment=0&c=52017
http://www.waalre.nl/document.php?m=1&fileid=60575&f=d82dee056873ea83866a536a58e7e739&attachment=0&c=52017
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant/investeringsfondsen/breedbandfonds.aspx
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant/investeringsfondsen/breedbandfonds.aspx

