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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie VVD, met betrekking tot de
COVID 19 test voor grensgangers,
Ons besluit
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.
Toelichting
Vraag 1:
Welke oplossingen ziet het College voor bovenstaand probleem?
Antwoord 1:
De huidige pandemie waarin we ons bevinden trekt een zware wissel op veel ondernemers. Een deel van
hen wordt niet enkel geconfronteerd met teruglopende inkomsten maar ook allerlei regelgeving. Wij
begrijpen dat dit bij ondernemers spanningen en vragen oproept. Volgens het huidige testbeleid van de
overheid is het niet aan Nederlandse gemeente om oplossingen te zoeken voor in Duitsland wonende
Nederlanders – of Duitsers – die bij Nederlandse bedrijven werken. De Duitse overheid biedt hiervoor wel
een oplossing, namelijk een gratis testmogelijkheid in Duitsland. Daarnaast zijn we – zoals ook bij de
antwoorden op andere vragen is te lezen – bereid om onze contacten aan te spreken en aandacht te vragen
voor dit probleem. Overigens is het zo dat ouders die hun minderjarige kind naar school brengen en direct
weer terugkeren geen testresultaat hoeven te laten zien. Ook personen die werkzaam zijn in de
transportsector, personen- en goederenverkeer voor alle modaliteiten zijn uitgezonderd op de
testverplichting wanneer hun verblijf korter is dan 72 uur en de hygiëne- en beschermingsmaatregelen in
acht worden genomen.
Vraag 2:
Is het College bereid om samen met de GGD (Twente) in overleg te gaan om de mogelijkheden voor het
verstrekken van een testbewijs te onderzoeken?
Antwoord 2:
Het college is hiertoe bereid. Deze stappen zijn inmiddels gezet.
Vraag 3:
Is het College bereid om zijn connecties binnen de Euregio en/of Nordhorn in te zetten om tot spoedige
oplossingen te komen die in ieder geval voor de grensgangers gelden die komen werken en naar school

gaan?
Antwoord 3:
Ja, het college is daar toe bereid. Bij de Euregio zijn de problemen die de Duitse regels geven voor
grensgangers uiteraard ook bekend. Zij zijn bezig met de volgende mogelijkheid: een gratis coronatest in
Duitsland als je in Nederland woont en in Duitsland werkt en daar verzekerd bent.
Het is op grond van de Wet Covid-19 niet mogelijk om voor woon-werkverkeer van en naar de Duitse
grensregio ontheffing te verlenen. Dit zal op landelijk niveau moeten gebeuren. De Twentse burgemeesters
hebben onlangs aandacht voor de gevolgen van het huidige Duitse testbeleid voor Nederlandse
grensgangers gevraagd bij minister Grapperhaus. Daar komt bij dat er ook van Duitse zijde een vorm van
ontheffing zal moeten zijn.
Vraag 4:
Wat kan de teststraat in Denekamp hierin betekenen?
Antwoord 4:
De GGD is niet bedoeld voor herhaaldelijke testen waarmee mensen korte reizen kunnen maken. De GGD
geeft op onderstaande website aan geen covid-vrijverklaring te kunnen afgeven:
https://www.vrtwente.nl/actueel/vragen-en-antwoorden-coronamaatregelen-duitsland/ Mensen zijn hiertoe
aangewezen op door het RIVM aangewezen commerciële teststraten.
Waarom deze raadsbrief?
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief.
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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