Schagen, 21 september 2021
Onderwerp:

Toezicht op en handhaving van het gebruik van het Corona
Toegangsbewijs (CTB)

Geachte mevrouw Van Kampen,
Gisteren hebben we gesproken over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van het
Corona Toegangsbewijs. Ik heb dat overleg als zeer constructief ervaren. De handhaving van
het gebruik van het Corona Toegangsbewijs (CTB) is een opgave waar we samen voor staan.
Uw zorgen en aandachtspunten op dat punt heb ik ook goed gehoord.

Zoals altijd is de handhaving in deze het sluitstuk en heeft deze het oogmerk om de naleving te
bevorderen. Het is evident dat die handhaving niet 100 procent dekkend kan zijn. Er zullen in die
handhaving prioriteiten gesteld moeten worden. Tevens heb ik aangegeven dat we vanuit onze
gasten diverse nare benaderingen en zelfs dreigementen krijgen in de aanloop naar de CTB. De
vakbond BOA ACP heeft het volgende aangegeven: “De Boa’s willen die controle zelf niet doen
omdat ze naar eigen zeggen onvoldoende beschermd zijn tegen mensen die gewelddadige
gedrag vertonen wanneer hun coronapas wordt gecontroleerd.” De Boa's van de gemeente
Schagen zullen hun werk uitvoeren zoals zij dit gedurende de gehele coronaperiode hebben
gedaan. Dat wil zeggen zij zullen acteren op excessen. Wanneer de horecaondernemer tegen
problemen aanloopt, heeft u aangegeven dat wij dit kunnen melden bij de gemeente Schagen.
Ten aanzien van de prioriteitstelling heeft u het volgende aangegeven:
De handhaving zal een risico gebaseerde invulling krijgen. Dat wil zeggen dat de focus van de
handhaving zal liggen op de locaties waar de risico's op verspreiding van het virus en/of niet
naleving het grootst worden geacht, denk hierbij aan evenementen, plekken waar regulier drukte
ontstaat of op locaties waar bij voorbaat al duidelijk is dat er overtreders zullen zijn. Gemeenten
zijn over het algemeen goed op de hoogte van de betreffende plekken. Het toezicht en de
handhaving zal daarnaast steekproefsgewijs vormkrijgen. Handhaving heeft aangegeven om
steekproefsgewijs bij ondernemers langs te gaan. Hierbij zullen zij zoveel mogelijk
rekeninghouden dat deze bezoeken in de middaguren zullen plaatsvinden wanneer het minder
druk is in de horecagelegenheid. De Boa's gaan het gesprek met de ondernemers aan, zij zijn
benaderbaar voor vragen van ondernemers en kunnen mogelijk ondersteuning bieden wanneer
dit gewenst is.
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Om te beginnen is het aan de ondernemers om te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben,
dat correspondeert met hun legitimatie. Terecht heeft u erop gewezen dat het, zoals we dat
steeds hebben gedaan, in de eerste plaats van belang is om met de ondernemers daar goede
afspraken over te kunnen maken en hen te helpen de controle op de coronatoegangsbewijzen
invulling te geven. Om dit te faciliteren, heeft het kabinet besloten om voor de periode oktober tot
december extra middelen beschikbaar te stellen. Wanneer u vanuit Den Haag de extra middelen
heeft verkregen, wordt in overleg met de gemeente bepaald hoe en waar deze middelen worden
ingezet.

Tevens zal bij excessen bestuurlijk stevig worden doorgepakt. Hieronder wordt in elk geval
verstaan de situatie dat ondernemers willens en wetens ervoor kiezen om geheel geen invulling
te geven de controle op het CTB.
Op een rustig verloop van goede samenwerking verblijf ik.

Met vriendelijke groet,
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Roy van der Weel, voorzitter
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