
Provincie Flevoland

Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

Onderwerp: Toegankelijkheid coronatesten

Agendapunt: 11

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 21 oktober 2020

Constaterende dat:

Overwegende dat:

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Bas de Reus (Groenlinks)

Handtekening initiatiefnemer:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Niet iedereen in de gelegenheid is om met een auto bij een teststraat te komen;
De wachttijd voor deze groep hierdoor langer dan gemiddeld is;
Er bovendien een groep mensen is die op geen enkele manier bij een teststraat kan komen;
Het onwenselijk is dat er inwoners zijn die onnodig lang in quarantaine moeten zitten;
Dit gevolgen kan hebben voor het werk, maar ook voor de mentale staat van deze inwoners;
Iedere Flevolander een gelijkwaardige kans op goede zorg verdient;
Er creatieve manieren zijn om ook deze groep snel te laten testen, waaronder een mobiele testfaciliteit; 
De provincie wellicht mogelijkheden heeft om gemeenten en GGD te ondersteunen;

Het aantal coronatesten de laatste weken fors oploopt;
Verwacht wordt dat tests voor langere tijd nog nodig gaan zijn;
Er voor mensen zonder auto minder testlocaties beschikbaar zijn;
Testlocaties niet voor iedereen op fiets- of loopafstand liggen;
Mensen met klachten geen gebruik mogen maken van het Openbaar Vervoer;
De Regiotaxi niet of niet voldoende ingezet kan worden;
Inwoners zonder testmogelijkheid hierdoor onnodig lang in quarantaine moeten blijven;

Verzoeken het college:
Te onderzoeken of de provincie - zo nodig - ondersteuning kan bieden om te zorgen dat Corona- 
teststraten voor iedere Flevolander bereikbaar zijn;
Hierover te overleggen met (in elk geval) de Flevolandse gemeenten en de GGD; 
Provinciale Staten op korte termijn over de uitkomsten hiervan te informeren.

Motie nr.: 6
(In te vullen door de griffier)
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De motie wordt ondersteund dnnr
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De motie is:
Aldus besloten inde openbare vergadering van Provinciale Staten van 21 oktober 2020" -

Voorzitter,
L. Verbeek /
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