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Schriftelijke vraag/vragen  

cf. art. 32 Reglement van Orde gemeenteraad het Hogeland 

 

Datum: 25 augustus 2020 
Vragensteller: Stefan van Keijzerswaard 
Fractie: VVD Het Hogeland 
Onderwerp: Corona-testlocatie in Het Hogeland 

 
Voor de procedure bij het indienen/beantwoorden van schriftelijke vragen zie document ‘Procedure schriftelijke vragen’ in de 
map ‘Afspraken en spelregels’ (in iBabs).  

 
Toelichting/inleiding 
Op 24 augustus kwam een bericht naar buiten van de GGD’s en het ministerie van Volksgezondheid 
over te toenemende drukte bij de verschillende testlocaties voor Coroana. Nu het aantal besmettingen 
helaas weer toeneemt, zien we ook het aantal testaanvragen stijgen. Het ministerie van 
Volksgezondheid, de gezondheidsdiensten en de laboratoria zijn bezig om de capaciteit uit te breiden, 
zodat de komende periode meer mensen kunnen worden getest. Op 25 augustus (vandaag) gaat er 
een extra teststraat open in Veendam. De fractie van de VVD zou graag zien dat er in de gemeente 
Het Hogeland ook wordt ingezet op het openen van een tijdelijke testlocatie voor Corona. De fractie 
van de VVD heeft een aantal vragen met betrekking tot het proces, de veiligheid en mogelijkheden 
voor een tijdelijke testlocatie. 
 

Vraag/vragen               (NB: bij meerdere vragen deze s.v.p. nummeren) 
Naar aanleiding van het bovenstaande stel ik op grond van art. 32 van het Reglement van orde van de 
gemeenteraad namens mijn fractie de volgende vraag/vragen aan het college van burgemeester en 
wethouders: 
 
(Proces) 
Bij mogelijk maken van een tijdelijke testlocatie voor corona zijn meerdere partijen betrokken. Zoals de 
gemeente, GGD, veiligheidsregio en laboratoria. 

1. Hoe is het proces geregeld om tot een tijdelijke extra corona-testlocatie te komen?  
2. Welke andere partijen zijn hier nog meer bij betrokken dan de bovengenoemde? 
3. Op welke wijze heeft het college al actie ondernomen om een corona-testlocatie mogelijk te 

maken in Het Hogeland? 
4. Indien er sprake is van de komst van een testlocatie, is er dan een keuzemoment voor de 

gemeenteraad in het besluitvormingsproces? 
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(Veiligheid) 
Indien er een corona-testlocatie in de gemeente Het Hogeland wordt geopend heeft dit gevolgen voor 
de directe omgeving van deze locatie. 

5. Welke gevolgen heeft de komst van een mogelijke corona-testlocatie voor de openbare orde 
en veiligheid van inwoners in de omgeving van een testlocatie? 

6. Welke extra inspanningen moet de gemeente Het Hogeland doen om deze veiligheid te 
blijven garanderen in de omgeving van een testlocatie? 

7. Hoe worden de RIVM-richtlijnen met betrekking tot het coronavirus gewaarborgd op deze 
mogelijke locatie? 

 
(Mogelijkheden) 
Inwoners van Het Hogeland zijn voor het testen op corona aangewezen op testlocaties in de stad 
Groningen en Veendam. Voor een grote groep inwoners is dit, ook gelet op het langer gebruik van 
openbaar vervoer, reden om niet op voorhand te gaan. Een meer centrale locatie in onze gemeente 
zou hierbij een mogelijke uitkomst zijn. 

1. Welke mogelijkheden ziet het college om te komen tot het inrichten van een corona-
testlocatie in Het Hogeland?  

2. Is het college het eens met de VVD dat er een tijdelijke corona-testlocatie moet komen in Het 
Hogeland? 
 

 

 

 

 

 


