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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV het voornemen tot invoering vaccinatie 
of testbewijs voor toegang tot horeca 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 8 september 2021  heeft de fractie  onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het voornemen tot invoering vaccinatie of 
testbewijs voor toegang tot horeca, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Het demissionaire kabinet denkt na om het kunnen tonen van een vaccinatie- of testbewijs als 
verplichting in te stellen om een bezoek aan horeca of musea af te kunnen leggen. Dit terwijl de 
Tweede Kamer met overgrote meerderheid voor een motie gestemd heeft: ‘toegang tot publieke 
voorzieningen voor iedereen ongeacht vaccinatie- of teststatus. Dit demissionaire kabinet begint 
dictatoriale trekjes te vertonen en neemt besluiten die totaal niet passen bij een kabinet wat 
demissionair is. We weten allemaal dat we nu warm gemaakt worden voor de invoering van het 
vaccinatiebewijs als toegangsbewijs voor de horeca. U als college, wij als partij zijnde, weten dat de 
invoering er aan zit te komen zodra het kabinet meldt hier over na te denken. Wij als partij zijnde zijn er 
klaar mee en zodra dit besluit ingevoerd zal worden zullen wij er binnen onze democratische 
mogelijkheden en controlerende taak op ageren. Wij willen echter nu ook al van ons laten horen, mede 
door de zorgen die er ontstaan zijn onder een groot deel van de Helderse bevolking aangaande dit 
voorstel van Hugo de Jonge. Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College 
stellen:  
 
De afgelopen anderhalf jaar hebben we binnen het handhaven  en toezicht houden van de beperkende 
maatregelen in Den Helder weinig excessen meegemaakt. 
We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, en dat we dat de komende periode ook goed blijven doen.  
Vanaf 25 september kan de horeca weer op maximale capaciteit open met een coronatoegangsbewijs.  
In regionaal verband is afgesproken drukke en risicovolle locaties te controleren en bij excessen bestuurlijk op 
te treden. 
 
1. Kunt u namens de gemeente Den Helder richting het kabinet aangeven dat indien er een 
coronatoegangsbewijs gehanteerd moet gaan worden om de horeca te bezoeken er grenzen 
overschreden worden wat betreft het inperken van individuele vrijheden en dat dit in een vrij en 
liberaal land als Nederland ongehoord is?  
Uw oproep is politiek van aard, daarmee behoort het eventuele initiatief daartoe behandeld te worden binnen 
uw eigen raad. 
 
2. Bent u als college van burgemeester en wethouders van plan mee te gaan aan deze schoffering van 
individuele vrijheden en het inperken van de rechten van ongevaccineerde burgers?  
Indien u met uw kwalificaties doelt op mogelijke instrumenten van de Rijksoverheid om de kwaliteit en zorg in 
ons land te waarborgen, kunnen wij slechts aangeven dat wij gehouden zijn om gevolg te geven aan landelijke 
wet- en regelgeving. 
 
3. Kunt u richting het demissionaire kabinet aangeven dat deze vorm van vaccinatiedwang wat ons 
betreft te ver gaat en hen afraden deze stap te nemen?  
Uw oproep is politiek van aard, daarmee behoort het eventuele initiatief daartoe behandeld te worden binnen 
uw eigen raad. 
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4. Bent u het met ons eens dat de voornemens in te voeren maatregel van het invoeren van een test- of 
vaccinatiebewijs voor toegang tot de horeca bedraagt aan een klimaat van vaccinatiedwang? 
Uw stelling is politiek van aard, daarmee behoort stelling inname behandeld te worden binnen uw eigen raad. 
Nee. 
 
5. Bent u het met ons eens dat een invoering hiervan de nekslag zal zijn voor de lokale horeca in Den 
Helder en Julianadorp. En dat het voor hen heel lastig zal zijn hier aan mee te werken?  
Wij erkennen dat de beperkende maatregelen met betrekking tot het Coronavirus voor veel branches, 
waaronder de horeca, een grote negatieve (economisch) invloed hebben en hebben gehad. 
Zoals u weet zijn en waren er bovendien steunregelingen om inkomensverlies te compenseren en die hebben 
wij uitgevoerd.  
 
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 23 september 2021 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

J.A. (Jan) de Boer MSc.  
burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

 
 
  


