
 

 
Schriftelijke vraag 
Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO 

 

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg 
 

Fractie:  Groep Versteeg 

 

Datum:  16 september 2021 

 

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst):  7 oktober 2021 

 

Onderwerp:  handhaving Coronapas 

 
Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van de 
vragensteller overnemen ! 

 

 

De geplande invoering van coronatoegangsbewijzen (Coronapas) voor de horeca, 
evenementen en culturele instellingen, stuit op bezwaren. Er zijn inmiddels dan ook 
verschillende gemeenten die hebben aangegeven niet actief te gaan handhaven en er alleen 
zal worden ingegrepen bij ‘excessen’. 
 
Wij hebben dan ook verschillende vragen. 
1) Is er contact tussen de gemeente Enschede en ondernemers in de horeca, evenementen 
en culturele instellingen over hoe om te gaan met de nieuwe instructies vanuit de landelijke 
overheid? 
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, sinds wanneer en op wiens initiatief? 
 
2) Is B&W het met ons eens dat de ondernemers in de horeca, evenementen en culturele 
instellingen voor een nagenoeg onmogelijke opgave worden gesteld ook gezien het grote 
tekort aan personeel als zij ook nog eens deze extra taak erbij krijgen? 
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, wat gaat de gemeente doen om deze ondernemers in de horeca, evenementen en 
culturele instellingen te ontzorgen? 
 
3a) Is B&W bereid om op geen enkele wijze te gaan toezien op de geplande corona 
toegangsbewijzen door de ondernemers in de horeca, evenementen en culturele 
instellingen? 
Zo nee, waarom niet? 
3b) Is B&W dan wel bereid om op geen enkele wijze te gaan toezien op de geplande corona 
toegangsbewijzen door de ondernemers in de horeca, evenementen en culturele 
instellingen behoudens excessen? 
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, wat zijn voorbeelden van mogelijke excessen? 



 
3c) is B&W dan wel bereid om op geen enkele wijze te gaan toezien op de geplande corona 
toegangsbewijzen door de ondernemers in de horeca, evenementen en culturele 
instellingen behoudens excessen en dan eerst een waarschuwing te geven? 
Zo nee, waarom niet? 
 
3d) is B&W wel bereid om op de buitenterrassen op geen enkele wijze te gaan toezien op de 
geplande corona toegangsbewijzen door de ondernemers in de horeca, evenementen en 
culturele instellingen behoudens excessen en dan eerst een waarschuwing te geven? 
Zo nee, waarom niet? 
 
4) is B&W bereid om erbij de veiligheidsregio op aan te dringen om net als in Amsterdam 
alleen te handhaven bij excessen. Dit mede door tekorten aan boa’s en agenten waar we als 
stad al langer mee kampen en de grote problematiek als het gaat om veiligheid en de 
handhaving daarvan? 
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, wanneer wordt dat gedaan en wacht u op antwoord alvorens onze BOA’s overgaan tot 
controle? 
 
5) Apartheid is politiek gezien zeer beladen en wordt direct in verbinding gebracht met Zuid 
Afrika waar de apartheid werd afgeschaft. Oud-premier Frederik Willem de Klerk staat 
bekend als de man die apartheid afschafte en Zuid-Afrika tot een ‘democratie’ omvormde 
waarbij de zwarte meerderheid van het land stemrecht kreeg. Inmiddels is het land zo ver 
afgegleden dat het is geworden tot een wat we noemen derde wereldland en worden de 
blanken in Zuid-Afrika systematisch verjaagd, gediscrimineerd, verkracht en vermoord. 
 
Is het college van B&W voor of tegen apartheid? 
 
6) Nu ging het bij apartheid in Zuid Afrika over rassenscheiding wat in de praktijk van 
apartheid leidde tot vele schendingen: politieke, sociale en economische achterstelling. Nu 
kun je als je de beladenheid van het woord ‘apartheid’ wat naar de achtergrond schuift, 
verschillende vormen van wat je zou kunnen noemen ‘apartheid’ ook in Nederland 
herkennen. 
- witte en zwarte scholen, 
- speciaal onderwijs op basis van religie, 
- Vinex-wijken en de latere Vogelaar wijken die zorgden voor wijkjes in wijkjes. 
 
Is het college van B&W het met ons eens dat onderscheid maken tussen gevaccineerde en 
ongevaccineerden een vorm van apartheid is en dat we ons met alle kracht tegen 
onwenselijke apartheid moeten verzetten? 
Zo ja, hoe gaat B&W dit doen bij de gevaccineerde/ongevaccineerde die door deze vorm van 
medische apartheid sociaal en economisch dreigen te worden achtergesteld? 
 
Zo nee, kunnen we dan concluderen dat B&W voor bepaalde vormen van apartheid is? 
 



7) Is B&W het met ons eens dat vormen van apartheid de parallelle samenleving bevordert 
(zuipketen, illegale rave feesten) maar dat dit dan een bijverschijnsel is van apartheid die 
geaccepteerd moet worden? 
Zo ja, staat u dan ook toe dat er net als in het verleden ‘rokerscafe’s’, gelegenheden 
ontstaan waar ongevaccineerden toch toegang hebben tot horeca, evenementen en 
culturele gelegenheden? 
Zo nee, hoe gaat B&W controles uitvoeren en handhaven mede gezien de afnemende 
aangiftebereidheid en het veelvuldig laat of niet reageren na een aangifte. 
 
8a) Op welke wijze is er een handhaafbaarheid van de gestelde maatregelen dit ook gezien 
van de overbelasting van de BOA en de politie?  
8b) Op welke wijze zien wij een concrete kosten-batenanalyse?  
8c) Op welke wijze is het registratiesysteem geborgd binnen de AVG?  
8d) Op welke wijze is de wet op de privacy geborgd? 
 
Erwin Versteeg,  
Groep Versteeg (Verbindend Enschede) 
 
 
 

Artikel 35 - Schriftelijke vragen 

 
2 Ieder lid van de raad kan schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester stellen. Onder schriftelijke 

vragen worden ook verstaan vragen die via e-mail worden ingediend. 
 

3 Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden 
voorzien. 

 

4 De vragen worden ingediend bij de voorzitter van de Raad. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo 
spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de Raad en van het College of de burgemeester 
worden gebracht. 

 
5 Beantwoording vindt schriftelijk of via e-mail plaats, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie 

weken na ontvangst van de vragen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt de 
gemeentesecretaris de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn wordt aangegeven 
waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 

 
6 Antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college of door de burgemeester aan de griffie 

gezonden, die ze terstond aan de leden van de Raad toezendt. 

 
7 De vragensteller kan in de eerstvolgende vergadering van de raad na de behandeling van de agendapunten 

nadere inlichtingen vragen over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord, tenzij de Raad 
anders beslist. 

 


