VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
Van:
Ontvangen:

raadslid Haarman
4 juli 2021

Onderwerp: Evenemententestlocaties

Aan de voorzitter van de raad,

Het is ons allen bekend dat mensen moeten testen op Covid-19 wanneer ze een evenement willen
bezoeken. In onze gemeente kennen we ook veel evenementen en tradities die de komende periode
zullen plaatsvinden nu de maatregelen zijn versoepeld. Voor deze Tubbergse evenementen zullen de
mensen ook een testbewijs bij zich moeten hebben. Het is dus van groot belang dat de mensen die de
evenementen bezoeken, de mogelijkheid hebben om te kunnen testen. De testlocatie in Almelo is niet
met het openbaar vervoer bereikbaar. We vangen veel signalen op van mensen die naar een
evenement willen en niet gemakkelijk naar een evenemententestlocatie kunnen die in de buurt is. Het
gaat veelal om mensen zonder rijbewijs of eigen vervoer. We lazen ook dat hetzelfde geldt voor
mensen die binnenkort op reis willen. In onze gemeente hebben we ongetwijfeld ook mensen die
binnenkort op reis willen en daarvoor een test moeten laten zien.
Onze vraag is of de portefeuillehouder zou willen kijken of er n.a.v. deze signalen een manier is om
deze vele mensen dichterbij te laten testen. Wellicht is er iets samen met de gemeente Dinkelland
mogelijk, of bestaat er iets als een mobiele test-bus. Deze zou flexibel in te zetten zijn en gebruikt
kunnen worden wanneer er daadwerkelijk een evenement is. Deze behoeft dus niet 24/7 aanwezig te
zijn. Wij denken dat niet alleen de evenementengangers hier baat bij hebben, maar ook de horeca in
de gemeente Tubbergen. We kunnen een voorbeeld nemen aan de goed georganiseerde drivethrough in Tubbergen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen!
Vragen
1.
2.
3.

Wat is de zienswijze van het college aangaande de huidige evenemententestlocaties voor
(jonge) inwoners uit de gemeente Tubbergen? Herkent het college de signalen?
Is het college bereid om opties met het college van de gemeente Dinkelland te bespreken?
Ziet het college mogelijkheden om een (mobiele/tijdelijke) evenemententestlocatie in de
gemeente Tubbergen of Dinkelland te realiseren?

Mocht het college van Tubbergen en/of Dinkelland overgaan tot actie: www.testenvoortoegang.org is
de organisatie met goedgekeurde testen als toelatingseis voor evenementen. Zie de link voor meer
info.

Conform artikel 37 van het Reglement van Orde, verzoeken wij u om de vragen zo spoedig mogelijk
schriftelijk te beantwoorden, doch uiterlijk binnen dertig dagen.

Ondertekening en naam:
Gemeentebelangen VVD,
N.A. Haarman

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad
ingediend (....) (artikel 37 Reglement van orde).

