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Schriftelijke vragen van het lid Simons inzake de plannen van touroperator Corendon 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragensteller: 

 

Touroperator Corendon is van plan om iedereen vanaf 16 jaar of ouder de 

mogelijkheid te bieden om naar Amsterdam te komen na het gebruiken van een 

zogenaamde ‘zelftest’. De inschrijving hiervoor wordt op 13 mei geopend
1
.  

 

De test is volgens het RIVM en het Erasmus MC, die de test hebben onderzocht, 

echter niet betrouwbaar. Bovendien is het gebruik van de test om mee te gaan met 

een tour van Corendon niet verplicht. 

 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van BIJ1, op grond 

van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 

schriftelijke vragen: 

 

1. Is het college op de hoogte van het nieuws dat Corendon toeristen naar 

Amsterdamse hotels wil brengen? Hoe denkt het college hierover? 

2. Wat is het beleid omtrent de komst of zelfs het aantrekken van toeristen door 

bedrijven in deze crisistijd? 

3. Wat vindt het college van het gegeven dat Corendon niet betrouwbare zelftests 

aanbiedt aan klanten, waardoor deze klanten onterecht het idee kunnen krijgen 

dat zij niet besmet zijn met het virus terwijl zij dat in werkelijkheid misschien wel 

zijn? 

4. Heeft het college zicht op hoeveel toeristen van plan zijn om naar de stad te 

komen deze zomer? 

5. Zijn er in het kader van virusbestrijding mogelijkheden om touroperators en (grote 

groepen) toeristen (tijdelijk) te weren uit de stad, bijvoorbeeld totdat iedereen 

getest kan worden? Zo ja, is het college bereid hier gebruik van te maken? Zo 

nee, welke plannen heeft het college klaarliggen om de eventuele komst van 

grote groepen toeristen in goede banen te leiden? 

 

Het lid van de gemeenteraad, 

 

S.H. Simons

                                                   
1
 https://nos.nl/artikel/2333683-touroperator-komt-met-sneltest-op-corona-ondanks-felle-kritiek.html 
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