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In deze nieuwsbrief: 
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 Overdracht netwerk Lingewaard 

 Diner  SSGA-TeleMANN 

 Statistieken website SSGA 

 Begroting en Jaarplan 2017 

 Nieuw Kostenverrekenmodel 

 Nieuwe vezels in Arnhem-Noord 

 

 

 

 

Aanvragen nieuwe deelnemers 

Er zijn nieuwe aanvragen voor de volgende potentiële deelnemers 

binnengekomen: 

• SSH& (Arnhem) 

• Het Geldersch Genootschap 

• Guido de Bres 

• Klimmendaal 

Met bovenstaande partijen is één of meerdere keren persoonlijk 

gesproken. Dit heeft er toe geleid dat SSGA voor SSH& een 

businesscase heeft gemaakt en SSH& zal toetreden als nieuwe 

deelnemer! 

 

 

 

 

Voortgang mogelijke overdracht netwerk Lingewaard 

Zoals bekend, heeft gemeente Lingewaard met SSGA 

afgesproken om haar eigen glasvezelnetwerk over te 

dragen aan SSGA. In de komende maand zal dit ook 

notarieel worden vastgelegd. 
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Diner SSGA - TeleMANN 

Afgelopen jaar werd het gezamenlijk diner voor de SSGA- en de TeleMANN-leden georganiseerd door SSGA. Na 

jaren afwisselend te kiezen voor de beste restaurants in Arnhem en Nijmegen, koos SSGA dit keer voor een heel 

andere aanpak. 

 

Na de bespreking van de begroting en de jaarplannen in de 

locatie van het ROC in Wageningen, een vakschool van ons 

lid ROC Rijnijssel, werden de SSGA-deelnemers samen met 

de TeleMANN-deelnemers in twee groepen verdeeld. 

 

 

De eerste groep ging onder de kundige begeleiding van een in 

Italië gecertificeerde kok aan de slag met een proeverij van 

typisch italiaanse ingrediënten uit Parma. 

 

 

 

 

 

 

De tweede groep kreeg een blinddoek voor en mocht 

Italië proeven onder begeleiding van een verhaal met een 

reis door Italië. 

 

 

Daarna wisselden de groepen van activiteit. 

 

 

 

 

 

 

Tot slot mocht iedereen aan de slag om zelf het eten te 

bereiden volgens Italiaans recept. Hiernaast de kok die 

voordoet hoe je pasta maakt. 

 

Al met al hoorden wij van velen dat dit een geslaagd initiatief 

was. We zijn dan ook erg benieuwd wat TeleMANN zal 

proberen te bedenken om dit te evenaren! 

 
  



 

© SSGA, Arnhem, 23 januari 2017 pagina 3 van 4 

Statistieken website SSGA http://www.stadsringarnhem.nl 

Naar aanleiding van de aanpassing van de website in 2015, 

hebben wij al eerder aandacht besteed aan de statistieken van 

onze website. De statistieken lieten toen zien dat de drukste 

bezoekersdag de dag van de vergadering was!  

Nu wordt de site zo’n 5 keer per dag bezocht, met uitschieters 

waarschijnlijk op momenten dat er vanuit de publieke sector 

interesse is om aan te sluiten op ons netwerk. Op zo’n moment 

vragen wij de geïnteresseerde ook altijd even te kijken op onze 

website naar de voorwaarden die gelden voor de aansluiting. 

Omdat het nieuwe kostenverrekenmodel per 1 januari 2017 is 

ingevoerd, zal in januari de website hier ook op worden 

aangepast. 

 

Volgens de statistieken bestaat de meeste interesse voor de 

pagina met het overzicht van het SSGA-netwerk en de pagina 

met de deelnemers. 

 

Wij horen graag aanvullingen voor de website die voor nieuwe en/of potentiële leden van belang zijn. 

 

 

Begroting en jaarplannen 2017 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur presenteerde 

het Dagelijks Bestuur de begroting voor 2017. Het 

Dagelijks Bestuur lichtte deze toe en vertelde dat dit jaar 

het Dagelijks Bestuur een aanbesteding uitschrijft voor het 

selecteren van een partij om het management voor 2018 

en 2019 te verzorgen. Naast Expanding Visions worden 

nog 2 à 3 partijen uitgenodigd offerte te doen. Het 

Dagelijks Bestuur zal ook de beoordeling voor zijn 

rekening nemen. Het Algemeen Bestuur ging unaniem 

akkoord met de begroting. 

 

 

Nieuw Kostenverrekenmodel 

In het afgelopen jaar heeft het management samen met het 

Dagelijks Bestuur de herziening van het kosten-verrekenmodel 

opgepakt om het verrekenmodel te vereenvoudigen. 

In een onderzoek is onder andere gekeken naar de opzet van de 

kostenmodellen die gebruikt worden bij organisaties die 

vergelijkbare netwerken exploiteren zoals TeleMANN Nijmegen, 

Breedband Tilburg en Breedband Dordrecht. 

http://www.stadsringarnhem.nl/
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Op basis van dit onderzoek is besloten om de kosten voor toetreding, het gebruik en het beheer te berekenen op 

basis van een vaste prijs per meter. De meterprijs is gebaseerd op de aanschafwaarde van het volledige SSGA-

netwerk en de totaal beschikbare vezelcapaciteit in dit netwerk.  

De trekkingsrechten worden berekend op basis van de netto-investering die een Deelnemer in het totale netwerk 

heeft gedaan. Het nieuwe kostenverrekenmodel heeft nagenoeg geen gevolgen voor het aandeel van de 

deelnemers. Het stemrecht van de Deelnemers en de daarop gebaseerde beheer- en onderhoudskosten van de 

Deelnemers wijken tussen de +1,1% en - 1,4% af van het aandeel in het huidige model. 

 

Het nieuwe verrekenmodel wordt vanaf 1 januari 2017 gehanteerd. 

 

 

Nieuwe vezels in Arnhem-Noord 

Door de gestage groei van het aantal deelnemers en de toename van 

het gebruik van vezels door bestaande deelnemers is de beschikbare 

capaciteit in de backbone zover afgenomen dat uitbreiding 

noodzakelijk werd. 

 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur in het voorjaar is 

besproken om de uitbreiding te financieren uit de financiële reserve 

welke is opgebouwd uit de rekeningoverschotten over de periode 

2004 – 2015. 

 

In de vergadering werd besloten om de deelnemers via de mail te 

vragen om een akkoord. De meerderheid van de deelnemers heeft 

akkoord gegeven op het voorstel. Binnenkort zal opdracht worden gegeven voor de aanleg van de nieuwe 

vezelcapaciteit in de backbone van Arnhem-Noord. We houden u op de hoogte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


