
   
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
Betreft:  Handhaving coronatoegangsbewijs 
Datum:  18 september 2021 
 
 
Geacht college, 
 
Het demissionaire kabinet wil dat culturele instellingen, horecabedrijven en organisatoren van 
professionele sportwedstrijden vanaf 25 september hun bezoekers controleren op een 
coronatoegangsbewijs. De verantwoordelijkheid om te controleren of dit ook daadwerkelijk gebeurt, 
legt het demissionaire kabinet neer bij de gemeenten.  
 
Voor veel culturele instellingen en horecabedrijven is het na anderhalf jaar beperkende 
coronamaatregelen al een enorme inspanning om hun bedrijf overeind te houden. Daar komt bij dat 
personeel momenteel moeilijk te vinden is en er nauwelijks geld is voor investeringen. In plaats van 
alle klanten te kunnen verwelkomen, moeten ondernemers nu klanten zonder geldige coronapas de 
deur wijzen. Inmiddels ontstaan er in het land initiatieven van ondernemers die zich met stickers op 
de voordeur uitspreken tegen de toepassing van de coronapas. 
 
Het draagvlak onder de bevolking voor het coronatoegangsbewijs is niet groot. Veel mensen zien het 
als een ongewenste bron van tweedeling en verdere polarisatie in de samenleving. Ook de 
ChristenUnie is bezorgd over de negatieve impact voor de Zwolse samenleving als mensen 
buitengesloten worden omdat zij geen coronapas kunnen of willen laten zien. Wij zijn van mening 
dat de overheid uitsluiting van groepen mensen moet voorkomen en juist solidariteit en 
verdraagzaamheid moet stimuleren. 
 
De burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Den Haag hebben besloten niet actief te gaan 
handhaven op de coronapas en alleen in te grijpen bij excessen. Demissionair minister Grapperhaus 
heeft met de veiligheidsregio’s afgesproken dat gemeenten zelf bepalen waar zij prioriteit leggen bij 
de controle en daarbij oog houden voor super-spreading events. 
 
Onze Zwolse ondernemers en inwoners moeten weten waar zij vanaf 25 september aan toe zijn. 
Daarom stellen wij de volgende vragen: 
 

1. Welke plekken in Zwolle vormen volgens u de grootste risico’s op verspreiding van het virus? 
 

2. Bent u bereid om – in navolging van burgemeesters elders in het land - niet actief te 
handhaven op het coronatoegangsbewijs en/of alleen in te grijpen bij excessen? 

 
3. Klopt het dat juridisch gezien een toegangsbewijs alleen nodig is als een ondernemer 

terugkeert naar 100% bezetting en dat indien vastgehouden wordt aan de anderhalve meter 
afstand (en dus geen 100% bezetting) een coronacheck niet nodig is? Als dit klopt, bent u 
bereid om dit actief te communiceren naar de ondernemers in onze stad?  

 
4. Indien u wel gaat controleren of ondernemers het coronatoegangsbewijs van hun bezoekers 

controleren, hoeveel buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) gaat u daar dan voor 
inzetten? Ten koste van welke andere werkzaamheden zal dat dan gaan?  

 
5. Hoeveel budget krijgt Zwolle voor extra boa’s? Gaat Zwolle daarmee extra boa’s in dienst 

nemen of bent u van plan om hen in te huren via commerciële beveiligingsorganisaties?  



   
 

 

6. Hoeveel testcapaciteit (voor Testen voor Toegang) is er in Zwolle op dit moment? Hoelang 
blijft die capaciteit beschikbaar? Hoe garandeert u dat Zwollenaren die voor hun 
coronatoegangsbewijs afhankelijk zijn van Testen voor Toegang binnen 24 uur zich in Zwolle 
gratis kunnen laten testen? 
 

Namens CU Zwolle, 
Gerdien Rots 


