Vragen tbv debat 10 maart van 14.10 – 15.50 over meer experimenteerruimte om welzijnscrisis te
bestrijden (alvast aangeleverd bij college)

I vragen van 100%Groningen over het afgelasten van wandelingen langs horeca-afhaalloketten
zoals De Culinaire 4 Mijl (Hans Moerkerk)
Wandelen op afstand van elkaar en niet in groepen groter dan 2 personen is veilig, gezond voor geest
en lichaam en indien men zich niet aan de actuele voorschriften houdt kan er gericht gehandhaafd
worden. De wandeltochten brengen Groningers op locaties die nieuw voor ze zijn, het zorgt voor
spreiding van publiek én het geeft de horeca in de Stad wat verlichting, vooral de kleinere zaken die
niet op locaties liggen waar afhaal rendabel en dagelijks kan worden aangeboden. Toch worden deze
wandeltochten verboden.
Vragen:




Zijn de ondernemers die zijn opgenomen in de wandelroutes gedurende de Coronacris
formeel gewaarschuwd of bekeurd voor overtredingen bij hun afhaalloket?
Is er gesproken met de betrokken ondernemers/organisatie over aandachtspunten en/of
verbeteringen waardoor de wandeltochten wel door kunnen gaan?
Ziet het college mogelijkheden om deze tochten toch toe te staan onder specifieke
voorwaarden?

Aanvullende vragen over hetzelfde onderwerp van de PVV (Ton van Kesteren)
In verschillende media van afgelopen vrijdag 5 maart 2021 was te lezen dat Burgemeester Schuiling
de culinaire 4 mijl, de frituurloop en andere tochten heeft afgelast. De Burgemeester vindt dat de
culinaire tochten te veel mensen naar de binnenstad van Groningen trekken, dat deelnemende
kroegen zich niet altijd aan de voorwaarden houden (ze verkochten bier zonder dop) en dat er sprake
is van een evenement dat in deze coronatijd niet mag.
Dit roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:
1. Is het College bekend met de berichten in verschillende lokale en landelijke media over het
afgelasten van deze tochten?
De PVV fractie vindt dat bij dergelijke evenementen de terrassen allang weer open kunnen. Groepjes
deelnemers lopen dan van horecazaak naar horecazaak voor een hapje en een drankje. Er is dus geen
sprake van enige concentratie van bezoekers.
Op de eerste weekenddag van dit jaar met zonnig weer zaten er veel mensen geconcentreerd op de
vismarkt (op de grond) en in het Noorderplantsoen om even te genieten tijdens de ellendige
coronatijd.
2. Bent u het met de PVV fractie eens dat in geval van naleving van de coronamaatregelen, het
makkelijker is, wanneer deze door horeca ondernemers worden aangegeven, uitgezet en
gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?
De Burgemeester geeft als 1 van de redenen om de tochten af te gelasten aan dat deelnemende
kroegen bier zonder dop verkochten.

3. Kan het College aangeven wat er anders is aan een biertje zonder dop dat aangereikt wordt door
een barmedewerker, dan aan een kopje koffie dat wordt aangereikt? Zo nee, waarom niet?

Bert Niesters, viroloog aan het UMCG, zegt in de media het volgende:
“Bij zulke evenementen is de kans op besmettingen minimaal. Het is buiten en met voldoende
afstand. Verder zijn zulke evenementen goed om de drukte te spreiden.”
4. Wat vindt het College van deze uitspraken van deze viroloog?
5. Is het College op de hoogte dat andere (grotere) steden zoals Amsterdam en Utrecht deze
evenementen wel toestaan in het zelfde weekend of het weekend erna? Zo nee, waarom niet?
6. Wat vindt het College van B&W ervan dat inwoners van de gemeente Groningen vanwege de
strenge maatregelen voor hun vertier uitwijken naar één van deze twee steden?
7. Waarom kijkt het College in deze casus niet naar andere steden, zoals zij ook zo vaak doet bij
ander beleid (schoonmakers in dienst, vuurwerkverbod, etc.)?
8. Laat het College van B en W, en dan met name de Burgemeester, zich leiden door onnodige angst?
Zo nee, waarom niet?
9. Is het College bereid om terug te komen op het besluit om de culinaire 4 mijl, de frituurloop en
andere tochten af te gelasten en haar inwoners wat vertier te gunnen? Zo nee, waarom niet?

https://www.dvhn.nl/groningen/Burgemeester-Schuiling-laat-zich-leiden-door-angst.-Viroloog-BertNiesters-kraakt-besluit-gemeente-Groningen-om-Culinaire-4-Mijl-Frituurloop-en-andere-tochten-afte-gelasten-26628644.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1033611785/viroloog-kraakt-beleid-burgemeester-groningen-laatzich-leiden-door-angst

II vragen van de VVD over experimenteerruimte (Ietje Jacobs)

1. Wij zouden graag de eerste stad van Nederland willen zijn waar het uitgaansleven als eerste
weer van start gaat. Wij hebben eerder ons plan voor ene teststraat op de Grote Markt
toegelicht. We snappen dat het niet een optie is voor volgende week, maar het lijkt ons goed
om het experiment uit te werken samen met een partners zoals Fieldlab en KHN waarbij we
de businesscase helder krijgen zodat we zodra het mogelijk is het plan klaar hebben liggen en
de binnenhoreca (incl nachthoreca) open kan gaan.
2. Wat mijn fractie betreft gaat het teveel over wat allemaal niet kan en mag, wij willen het
graag hebben over wat wel kan, en dan bedoelen we niet blijf thuis en ontvang 1 bezoeker.
Maar langs welke regeling kan wel een frituurloop in Groningen. Mensen willen naar buiten,
willen ontmoeten en we moeten voorkomen dat iedereen naar het Noorderplantsoen gaat
of dat mensen met 20 man in een stadstuintje een frituurtje gaan doen. Deel gemeente dit
en hoe gaan we dat organiseren?

3. Wij zouden graag zien dat de gemeente met een lokale festivalondernemer in gesprek gaat
hoe een festival veilig kan plaatsvinden waarbij dit festival weer een proeftuin kan zijn. Wil
de gemeente deze stap zetten?
4. Er wordt geëxperimenteerd met wedstrijden met publiek in de jupiler-league, het lijkt mijn
fractie een uitgelezen kans om in Groningen als eerste een amateurwedstrijd of eredivisiewedstrijd met publiek te laten plaatsvinden, ook weer als proeftuin. Gaat de gemeente zich
aanmelden?

