VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR
Van:

raadslid Haarman

Ontvangen:

15 mei 2020

Onderwerp: Kampeerfeesten tijdens de coronacrisis

Aan de voorzitter van de raad,
de raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020
vragen gericht aan: het college van B&W

In Twente kennen we de mooie en unieke traditie dat tieners na afloop van het schooljaar in de
zomervakantie, een aantal dagen gaan kamperen in bijvoorbeeld een tuin of weiland. Aangezien dit
geen landelijke traditie, maar een Twentse traditie is, wordt hier in Den-Haag tijdens de crisisberaden
rondom Corona niet over gesproken. Het lijkt ons als GB/VVD Tubbergen goed om hier duidelijkheid
over te scheppen richting ouders, tieners en grondeigenaren. In het jaar 2018 en 2019 heeft de
gemeente Tubbergen hiervoor spelregels opgesteld samen met de betrokkene partijen om overlast te
voorkomen. Uiteindelijk moesten zowel de tieners, ouders, de grondeigenaar en onze burgemeester
het convenant ondertekenen, hierdoor bleef de overlast minimaal. Gezien de huidige coronacrisis en
de regels hieromtrent, zullen de spelregels dit jaar op een andere manier moeten worden opgesteld.
De fractie Gemeentebelangen/VVD heeft hierover de volgende vragen aan het college:
1. Zijn er aanmeldingen binnengekomen voor eventuele kampeerfeesten in de Gemeente
Tubbergen deze zomer? Zo ja, hoe veel?
2. Hoe zit het met de regelgeving rondom de kampeerfeesten tijdens deze corona-crisis? Zijn
hier al regels voor opgesteld?
3. Hebben ouders en kamperende tieners dit jaar 2020 zelf ook nog een aandeel in het opstellen
van deze spelregels voor de kampeerfeesten? Hoe?
4. (Hoe) gaan we ervoor zorgen dat de kampeerfeesten dit jaar tóch doorgang kunnen vinden?

Toelichting:
Zie vorenstaande.
Ondertekening en naam:
Namens de fractie Gemeentebelangen VVD,

N.A. Haarman

Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat
tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24
uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.

