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Albrandswaard 

Aan: College van B&W van de gemeente Albrandswaard 

Van: VVD fractie 

Datum: 12 september 2011 

  

Betreft: Vragen voor het vragenhalfuur van de 

raadsvergadering op 26 september 2011 over de 

zenderuitval en de slechte beeldkwaliteit van de TV 

Albrandswaard 

 

 

Het is al lange tijd bekend dat CIF geen onderhoud meer pleegt aan het 

verdeelstation in Krimpen a/d IJssel dat ons van signaal voorziet voor de 

TV in Albrandswaard. Hierdoor neemt de kwaliteit van het beeldsignaal 

erbarmelijke vormen aan en vallen er met de regelmaat van de klok een 

aantal zenders uit gedurende meerdere dagen. Een eigen investering 

had deze problemen kunnen voorkomen, maar daar heeft een 

meerderheid van de gemeenteraad niet voor gekozen. Afgelopen 

weekend heeft het uitvallen van de zenders Veronica en SBS weer tot 

een stortvloed van klachten geleid. 

 

Dat roept bij de VVD de volgende vragen op: 

 

1. Waarom nemen de problemen met de kwaliteit van het signaal en 

zenderuitval alleen maar toe terwijl wethouder Euser ons in mei van 

dit jaar beloofd heeft dat deze binnen 2 weken tot het verleden 

zouden behoren?  

 

2. Wat gaat u doen om alsnog de problemen op zeer korte termijn op te 

(laten) lossen? 

 

3. In uw memo aan de gemeenteraad d.d. 6 september 2011 over de 

organisatieontwikkeling, geeft u aan dat de CAI wordt overgedragen 

aan de CIF. Aangezien CIF nu ook signaalleverancier is en al enige 

tijd geen onderhoud meer pleegt, kunt u dan de toekomstige kwaliteit 

garanderen? 

 

4. Op welke wijze worden de garanties, die de gemeenteraad heeft 

geëist t.a.v. de kwaliteit van signaal en de dienstverlening, door de 

koper van ons CAI netwerk onderschreven en hoe snel gaat de koper 

de beeldkwaliteit weer op het gewenste niveau brengen? 
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5. Welke waarborgen heeft u in het contract ingebouwd om ervoor te 

zorgen dat de koper de noodzakelijke investering op korte termijn 

daadwerkelijk doet? 

 

 

Namens de VVD fractie, 

Vera Spruit-Remijn 


