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

raadslid Haarman
10 april 2021

Onderwerp: Kijk op testevenementen

Aan de voorzitter van de raad,

Er wordt landelijk en lokaal gekeken om initiatieven te ontplooien waarmee op kleine schaal kan
worden opgeschaald naar het oude niveau. De stichting Fieldlabs is druk bezig met onderzoek naar
het voorkomen van verspreiding door het gebruik van toegangstesten en proef-evenementen. Er zijn
onder andere testevenementen geweest voor voetbalwedstrijden en verschillende concerten en
festivals. Ook is er recent in Utrecht gestart met test terrassen. Deze evenementen stellen zowel
ondernemers als inwoners in staat om de draad op te pakken.
In Noordoost-Twente hebben we behalve deze evenementen ook bijzondere tradities die zich niet
gemakkelijk laten vergelijken met een reeds gehouden testevenement. Hierdoor is de kans aanwezig
dat het wel mogelijk is om naar een theater te gaan, maar niet naar een loods om te bouwen aan een
carnavalswagen. Daarnaast beschikken wij hier over een sterk en rijk verenigingsleven, dit
functioneert als het smeermiddel van de samenleving. Zeker in een tijd dat mensen veelal thuis zitten
is dit essentieel. Ook de beste raderwerken moeten blijven draaien om behouden te blijven, daarom
willen wij graag kijken wat er mogelijk is.
Vandaar hebben wij als GB/VVD de volgende vragen:
Vragen
1. Wat is de zienswijze van het college aangaande het mogelijk maken van test-evenementen?
2. Heeft er al contact op Noordoost Twents niveau plaatsgevonden om te inventariseren wat er
mogelijk kan worden gemaakt?
3. Is er reeds contact met de organisatie van de Fieldlab testevenementen? Zo niet, welke
inspanning kan er gedaan worden om deze contacten wel te krijgen?
Conform artikel 37 van het Reglement van Orde, verzoeken wij om u om de vragen mondeling in de
raadsvergadering van 20 april a.s. te beantwoorden.
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).

