
MOTIE art. 34 RvO 
Voorstel nr. 4 - Raadsvoorstel : Vaststelling begrotingsstukken 2015 
 
Onderwerp: Breedband & Glasvezel 
 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 4 November  2014 
 
De Raad, 

Gehoord de beraadslaging, 
Overwegende dat; 
 

- Ontwikkelingen op het gebied van dataverkeer een grote vlucht nemen en dat de gemeente Goirle er alle belang bij heeft met die 
ontwikkelingen in de pas te lopen 

- De digitale snelweg een grote infrastructurele impact heeft op het woon- en werkklimaat in onze gemeente en dat het van belang is dat 
klimaat, voor bewoners en ondernemers, zo optimaal mogelijk te laten zijn 

- Dat er daarbij geen onderscheid gemaakt mag worden tussen bewoners, ondernemers of locaties 
- De gemeente Goirle thans niet voorop loopt, ook niet in vergelijking met omliggende gemeenten, om dat optimale klimaat te realiseren 
- Op pagina 27 en 28 van de Begroting 2015 onder ‘Stimulering Economie’ door dit College doelstellingen worden geformuleerd welke 

aansluiten bij de behoefte om een moderne data-infrastructuur in onze gemeente te hebben 
- Ook de provincie Brabant het grote belang van deze ontwikkelingen onderkent en derhalve ettelijke tientallen miljoenen euro budget 

heeft gecreëerd, onder andere in het zogenaamde ‘Breedbandfondsbrabant’ ten einde de zogenaamde uitrol van glasvezel in onze 
provincie zo snel mogelijk te realiseren en financieel te ondersteunen 

Draagt het college op: 
 
De uitrol van glasvezel dan wel breedband effectief en snel ter hand te nemen zodat voor het einde van deze bestuursperiode alle huishoudens 
en bedrijven de mogelijkheid hebben van dit snelle dataverkeer gebruik te maken 
 
Daar waar mogelijk actief faciliterend op te treden opdat aanbieders van dergelijke infrastructuur snel en eenvoudig met potentiële afnemers 
(ondernemers en inwoners) zaken kunnen doen 
 
In de aanstaande voorjaarsnota een gedegen plan van aanpak te presenteren om dit te realiseren 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening en naam: 

 
 
 



 


