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Nissewaard, 25 maart 2021

Betreft: ouderen en inenten

Geacht college,
Onder verwijzing van artikel 29 van het Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard
heeft de fractie van Nissewaard Lokaal een aantal vragen opgesteld, omtrent het vaccineren
van ouderen.
Nissewaard Lokaal heeft in gesprek met een aantal ouderen in de leeftijd van 80 jaar en
ouder vernomen dat zij worden verwezen naar inentingslocaties in Middelharnis, Breda en
Berkel en Rodenrijs. Meerdere ouderen hebben geen eigen vervoer en weigeren
tegelijkertijd om met het OV naar deze plaatsen te reizen, omdat zij een hoog risico lopen op
coronabesmettingen in verband met hun gezondheid en onderliggende ziekten (zoals
suikerziekte). Het verbaast Nissewaard Lokaal dat deze ouderen naar deze plaatsen worden
verwezen. Mede omdat Den Oert is gerealiseerd met het doel om dicht bij huis terecht te
kunnen voor vaccinaties.
Om die reden heeft Nissewaard Lokaal de volgende vragen:
1. Zijn burgemeester en wethouders op de hoogte dat ouderen naar een andere
locatie worden verwezen dan Spijkenisse?
Zo ja, wat vindt het college hiervan?
2. Beseft het college dat veel van deze ouderen geen eigen vervoer hebben, slecht
ter been zijn en zich met hulpmiddelen voortbewegen?
3. Beseft het college dat ‘even aan familie, vrienden of buren vragen’ om 2x 90
kilometer naar Middelharnis te rijden of 2x 124 km naar Breda, wel heel veel
gevraagd is? En dit meer kan zijn indien partners niet gelijktijdig terecht kunnen?
4. Moeten deze ouderen zelf de kosten dragen die deze rit met zich mee brengt zelf
opbrengen?
5. Wat vindt het college ervan dat de vaccinatiebereidheid door deze gang van
zaken juist onder de kwetsbaarste groep ouderen afneemt?
6. Hoeveel procent van de huidige vaccinatiedoelgroep, die inwoner is van onze
gemeente, wordt momenteel verwezen naar een locatie buiten Spijkenisse?
7. Naar welke locaties worden deze mensen verwezen? Graag locaties, aantallen
en percentages benoemen.
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8. Vindt het college ook dat juist deze ouderen, waarvan een deel geen eigen
vervoer heeft, zich bij de priklocatie in Spijkenisse moeten kunnen vaccineren?
Zo nee, waarom niet?
9. Indien dit niet mogelijk is, kan er dan bij de eigen huisarts ingeënt worden? Zo
nee, waarom niet?
Nissewaard Lokaal ziet de beantwoording van de vragen binnen de gestelde termijn graag
tegemoet. Daarnaast hoopt Nissewaard Lokaal dat ondanks de beantwoordingstermijn er op
zeer korte termijn maatregelen worden genomen om ouderen uit onze regio als nog in Den
Oert te laten vaccineren.
Met vriendelijke groet,

Tom den Daas
Nissewaard Lokaal
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