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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
137629 

Raadsvoorstel: 
137829 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Aanpassing zenderaanbod CIF/CAIway in Albrandswaard. 
 
Geadviseerde beslissing: 

 
 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met de aanpassing van het zenderaanbod in Albrandswaard  door CIF/CAIway 

met ingang van 1 april 2014; 
 
INLEIDING 
Bij de start van het verkoopproces van de CAI Albrandswaard heeft uw raad kaders gesteld.  Een 
ervan is dat de nieuwe exploitant de levering van het bestaande pakket van 30 analoge zenders de 
komende jaren dient voort te zetten. Deze voorwaarde is contractueel vastgelegd. In 2012 heeft de 
nieuwe eigenaar van het kabelnetwerk van Albrandswaard (CIF/CAIway) voor het eerst  het verzoek 
gedaan om het aanbod van analoge zenders aan te passen om de mogelijkheid te creëren "Alles-in-1 
pakketten"  aan te bieden. Voorwaarde voor CIF/CAIway bij dit verzoek  was dat het abonneetarief op 
het niveau van het verzorgingsgebied  zou worden gebracht.  
Concreet betekende dit een verhoging van het tarief en daarmee een afwijking van de afspraken in 
het contract met de gemeente Albrandswaard. In augustus 2012 is dit verzoek ingetrokken door 
CIF/CAIway omdat uw raad een aanpassing van het tarief onwenselijk vond. Uw raad  is hierover 
geïnformeerd door middel van memo nummer 120938.  
 
In de carrouselvergadering van 3 december 2013 heeft CIF/CAIway een presentatie gegeven over de 
stand van zaken met betrekking tot de verglazing in Albrandswaard en opnieuw het verzoek gedaan 
om met ingang van 2014 het zenderaanbod te mogen aanpassen.  
 
BEOOGD EFFECT 
Tegemoet komen aan de wensen van  klanten en niet klanten van CIF/CAIway door het aanbieden 
van "Alles-in-1 pakketten.  
 
ARGUMENTEN 
1.1 CIF/CAIway heeft aangegeven het basistarief niet te verhogen bij aanpassing van het 
zenderaanbod; 
CIF/CAIway hanteert in het verzorgingsgebied een hoger tarief voor het basispakket dan in 
Albrandswaard. Gelet op het hoge aantal aansluitingen op glasvezel in Albrandswaard ( 9865) is 
CIF/CAIway bereid de tarieven voor het basispakket op het huidige niveau te houden. 
 
1.2 Alles-in-1 pakketten zijn voordeliger; 
Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de (niet) klanten de voorkeur geeft aan een  
Alles-in-1 pakket. Dit blijkt ook uit de dagelijkse verzoeken die CIF/CAIway krijgt.  
 
1.3 Alles-in-1 pakketten bieden sneller internet en  meer tv-zenders in een  betere kwaliteit; 
Klanten kunnen bij uitbreiding van het zenderaanbod kiezen uit meer pakketten waarin zenders in HD 
kwaliteit zijn opgenomen terwijl in alle aangeboden pakketten de internetsnelheid hoger is. 
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KANTTEKENINGEN 
1.1 Het aanbod in analoge zenders wordt teruggebracht van 30 naar 15; 
Om het mogelijk te maken meer zenders in HD kwaliteit (inclusief Alles-in-1 pakketten)  aan te bieden 
is het noodzakelijk dat er ruimte wordt gemaakt op de COAX-kabel en dus het aantal analoge zenders 
wordt teruggebracht van 30 naar 15. Van deze 15 zijn er 14 standaard in het digitale basis TV pakket 
van Caiway over de coaxkabel te ontvangen.  
De voorgestelde aanpassing ten koste van het aanbod van analoge zenders is aanvaardbaar omdat 
door het beschikbaar stellen van een gratis decoder de 14 zenders die voortaan in het digitale 
basispakket worden aangeboden bekeken kunnen worden.   
 
FINANCIËN 
N.v.t. 
 
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen zal CIF/CAIway tijdig en breed alle (niet) klanten 
informeren over de aanpassing van het zenderaanbod. Burgers, bedrijven en instellingen van 
Albrandswaard zullen ook worden geïnformeerd via de website van de gemeente en via de 
gemeentepagina in De Schakel. 
 
UITVOERING 
Is in handen van CIF/CAIway en zal bij een positief besluit van de gemeenteraad in het eerste 
kwartaal van 2014 worden afgerond.  
 
BIJLAGEN 
1. Onderzoeksresultaten buro Rietveld zenderaanbod CAIway Albrandswaard (2012); 
2. Memo intrekking verzoek aanpassing zenderindeling (november 2012); 
3. Presentatie CIF/CAIway d.d. 3 december 2013; 
4.   Raadsbesluit 
 
 

  137729: Presentatie CAI 3 december  
  137734: Onderzoek buro Rietveld.  
  137736: Memo aan de raad over harmonisatie.  
 

 
Poortugaal, 10 december 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,              De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 
   
Hans Cats              drs. Hans-Christoph Wagner 
 


