
 

Vragen voor het vragenuur  
 

 

Datum: 01-07-2021 

 

Onderwerp: Corona vragen  

 

Inleiding: 
 
Afgelopen weekend zijn de coronaregels eindelijk versoepeld en daar zijn heel veel mensen heel erg 
blij mee. Het heropenen van diverse locaties gaat momenteel nog met het zogenaamde Testen voor 
Toegang. We hebben allemaal de beelden gezien welke chaos dit heeft opgeleverd en ook bij onze 
fractie zijn hierover klachten binnengekomen. Ikzelf had de eer in om de lange rij bij de Eurohal in 
Zuidbroek te mogen staan en heb ook veel mensen gesproken die hetzelfde is overkomen.  Ik heb 
hierover contact gehad met de burgemeester. Ik heb mijn zorgen hierbij geuit over oa het feit dat  

• mensen soms urenlang in de brandende zon staan,  

• er geen water voor handen was, 

• er geen sanitairvoorzieningen aanwezig was, 

• voertuigen dermate geparkeerd stonden dat hulpdiensten er moeilijk langs zouden kunnen in 

geval van nood, 

• er niet voldoende tests voorhanden waren, 

• dit draagvlak voor het testen aantast, 

De burgemeester gaf aan dat dit een commerciële teststraat betreft en men erop is aangesproken en 
dat het bedrijf hun fouten toegaf. 

 

Dat brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 
 

1: Heeft de gemeente een vergunning voor deze locatie afgegeven? Zo ja onder welke condities?  
 

2: Heeft de organisatie een verkeersplan ingediend en zo ja, hoe ziet dit eruit? Zo nee, kan de 
gemeente de organisatie dwingen dit alsnog te doen of om verkeersregelaars in te zetten? 
 

3: Zijn hulpdiensten op de hoogte van hetgeen er op de locatie gebeurt? 
 

4: Gaat de gemeente haar invloed aanwenden om te zorgen dat er structuur is en dat men bijvoorbeeld 
zorgt voor basisvoorzieningen als toiletten en een waterpunt en een plek om te schuilen mocht het weer 
ineens omslaan? 
 

5: Is de burgemeester het met onze fractie eens, dat als we draagvlak willen hebben en houden, al dit 
soort basiszaken op orde moet zijn. 
 

6: Bent u van plan om komend weekend, waarin veel mensen weer op stap willen, hier te gaan 
handhaven (toezien) en eventueel zelf polshoogte te nemen? 
 

7: Heeft u contact met landelijke coördinatie op dit vlak? 

 



 

 
Namens de fractie van GemeenteBelangenMG 
 
Hendrik Loots 
 

 
 
 
 

 
Algemene informatie: Vragen voor het vragenuur  kenmerken zich als  informerende vragen over actualiteiten. Raadsleden 
kunnen tijdens de vergadering niet-technische vragen stellen. Er is geen debat mogelijk waardoor verantwoordingsvragen buiten 
de orde zijn 
 
Informatie voor de raad:  Vragen moeten worden ingediend uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering om 
12:00 uur. Deze vragen zullen in de raadsvergadering mondeling  worden beantwoord. 
Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen, na het onder punt 1 genoemde tijdstip, over dat onderwerp informatieve vragen 
worden gesteld. De vragenstellers moeten er rekening mee houden dat er niet onmiddellijk een adequaat antwoord gegeven zal 
kunnen worden. Daarvoor geldt als afspraak dat de antwoorden op deze actuele vragen binnen 7 dagen in de vorm van een door 
het college(lid) opgestelde schriftelijke memo, na tussenkomst van de griffier in de dagmail toegezonden krijgen.  
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: 
De griffie mailt (outlook) de vraag naar de professionals in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder, directeur en 
voorzitter van de raad. De professional informeert de portefeuillehouder over de beantwoording van de vraag. Afhankelijk van de 
vraag neemt de professional de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
portefeuillehouder beantwoordt de vragen mondeling tijdens het vragenuur. Mocht dit niet lukken is het aan de professional om de 
portefeuillehouder te informeren dat beantwoording van de vragen op zo’n korte termijn niet mogelijk is en ook om aan te geven 
waarom dan niet en een nieuwe termijn aan te geven zodat de wethouder dit kan aangeven in het vragenuur. 
 
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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