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Geachte heer Den Daas,  
 
Op 25 maart 2021 heeft u namens uw fractie schriftelijke vragen gesteld over het vaccineren van 
ouderen. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. 
 
Alvorens uw vragen te beantwoorden, acht het college het van belang u mee te nemen in het proces 
van het toekennen en toedienen van COVID-19-vaccinaties en de beperkte rol die vanuit de 
landelijke overheid aan de gemeente in dit proces is toebedeeld. Toch probeert het college deze rol 
‘uit te breiden’ door in overleg te treden met de GGD en vragen te stellen over het proces van 
vaccineren waarbij ouderen te maken krijgen met een grotere reisafstand dan wenselijk is.  
 
Het uitgangspunt van het vaccineren is dat de gemeente de GGD faciliteert en dat de GGD bepaalt. 
De GGD voert het landelijk beleid uit en hanteert het uitgangspunt dat de voorrangsgroepen als 
eerste worden gevaccineerd, ongeacht vanuit welke gemeente. Het college stelt de locatie derhalve 
ook ter beschikking voor de doelgroep uit andere gemeenten. Dit is zo besloten en ook 
gecommuniceerd met u. 
 
Waar het college kon sturen, heeft zij dit gedaan. Door te zorgen dat in Nissewaard met 
voortvarendheid een locatie is gerealiseerd en zoveel mogelijk priklijnen zijn ingericht, heeft het 
college ervoor gezorgd dat Den Oert er is voor o.a. de inwoners van Nissewaard die naar deze locatie 
door de GGD worden verwezen. Dat sommige inwoners naar andere locaties worden verwezen, valt 
buiten de invloedssfeer van het college.  
Ten tijde van het nemen van het besluit voor Den Oert was de strategie van de GGD om in elke 
gemeente een priklocatie te openen. Dit is vooralsnog niet gebeurd, met als gevolg dat Den Oert 
intensiever wordt gebruikt voor inwoners uit andere gemeenten. Inmiddels worden steeds meer 
locaties in de regio geopend waardoor het waarschijnlijker wordt dat elke inwoner in de buurt van 
zijn/haar woonplaats kan worden gevaccineerd.  
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Zoals gezegd is het uitgangspunt dat de gemeente de GGD faciliteert. Het college heeft geen invloed 
op de vaccinatiestrategie. Deze is voornamelijk afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en 
personeel. Desondanks heeft het vaccineren van onze inwoners in het algemeen, en het feit dat er 
verminderd mobiele inwoners naar een vaccinatielocatie op grote afstand moeten reizen, de 
bijzondere aandacht van het college en worden met de GGD gesprekken hierover gevoerd. 
Burgemeester Van Oosten en wethouder Struijk zullen u bijpraten tijdens de volgende commissie 
bestuur/raadsvergadering 
 
Vraag 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?  
 
Antwoord op vraag 1. Het college is hiervan op de hoogte. Het college vindt het vervelend dat zij op 
het landelijk verdelingsproces van vaccinaties geen invloed heeft, met als gevolg dat sommige 
ouderen niet in Spijkenisse terecht kunnen. Belangrijk is in ieder geval dat voor deze ouderen een 
vaccin beschikbaar is en dat voor het vervoer naar een andere locatie meerdere mogelijkheden 
bestaan. Wanneer er meer vaccins beschikbaar komen, leidt dit tot het opengaan van meer 
vaccinatielocaties zodat elke inwoner in de buurt van zijn/haar woonplaats kan worden 
gevaccineerd. Hierdoor komt de locatie in Nissewaard meer beschikbaar voor de eigen inwoners. 
 
Vraag 2. Beseft het college dat veel van deze ouderen geen eigen vervoer hebben, slecht ter been 
zijn en zich met hulpmiddelen voortbewegen?  
 
Antwoord op vraag 2. Ja, dit beseft het college. Niettemin kunnen ouderen gebruik maken van 
diverse vervoersmogelijkheden en de vervoersvorm kiezen die hen het beste uitkomt.  
Wanneer een inwoner een afspraak heeft gemaakt bij de GGD voor vaccinatie, maar geen vervoer 
kan regelen naar de vaccinatielocatie, kan de inwoner bellen naar het landelijk telefoonnummer 
0800-1351. Samen met de inwoner wordt er gekeken naar een passende vervoersoplossing.  
 
Vraag 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?  
 
Antwoord op vraag 3. Ja, dit beseft het college. Zoals in vraag 1 is geantwoord, heeft het college 
helaas geen invloed op het landelijke verdelingsproces van vaccinaties. Daar waar het college de 
inwoners kan helpen doet zij dat.  
 
Vraag 4. Moeten deze ouderen zelf de kosten dragen die deze rit met zich mee brengt zelf 
opbrengen?  
 
Antwoord op vraag 4. Ja. Wat de kosten zijn is afhankelijk van de gekozen vervoersvorm.  Als men 
een indicatie heeft voor het collectief vervoer geldt dat wanneer de vaccinatielocatie op meer dan 25 
kilometer of meer dan 5 OV-zones van het huisadres ligt, men gebruik kan maken van Valys om van 
en naar de vaccinatielocatie te reizen. In dat geval betaalt de inwoner de eigen bijdrage. 
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Vraag 5. Wat vindt het college ervan dat de vaccinatiebereidheid door deze gang van zaken juist 
onder de kwetsbaarste groep ouderen afneemt? 
 
Antwoord op vraag 5. Het college vindt het onwenselijk wanneer de vaccinatiebereidheid hierdoor 
zou afnemen. De GGD constateert echter tot op heden geen afname van de vaccinatiebereidheid. 
Toch ziet het college het als haar taak dit bij de GGD te blijven monitoren en daarnaast de 
mogelijkheden van het vervoer voor de kwetsbare groep extra onder de aandacht te brengen. 
 
Vraag 6. Hoeveel procent van de huidige vaccinatiedoelgroep, die inwoner is van onze gemeente, 
wordt momenteel verwezen naar een locatie buiten Spijkenisse? 
 
Antwoord op vraag 6. Het verwijzen naar een vaccinatielocatie vindt landelijk plaats en daarop heeft 
het college geen zicht. Het college heeft daarom uw vraag voorgelegd aan de GGD. De GGD heeft 
aangegeven deze vraag (nog) niet te kunnen beantwoorden. 
 
Vraag 7. Naar welke locaties worden deze mensen verwezen? Graag locaties, aantallen en 
percentages benoemen.  
 
Antwoord op vraag 7. Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar antwoord 6.  
 
Vraag 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? 
 
Antwoord op vraag 8. Het college is van mening dat het uitgangspunt moet zijn dat ouderen uit 
Nissewaard zoveel mogelijk bij de priklocatie in Spijkenisse gevaccineerd kunnen worden. Het 
toewijzen van deze locatie aan deze doelgroep gaat buiten het college om. Zoals aangegeven in de 
antwoorden op vraag 2, 3 en 4, zijn er diverse oplossingen mogelijk indien een oudere geen eigen 
vervoer heeft. 
 
Vraag 9. Indien dit niet mogelijk is, kan er dan bij de eigen huisarts ingeënt worden? Zo nee, waarom 
niet? 
 
Antwoord op 9. Nee dit is niet mogelijk. Het toedienen van vaccins aan wie en door wie is landelijk 
bepaald en voor deze doelgroep opgedragen aan de GGD. Daar waar het college heeft kunnen 
sturen, heeft zij dit gedaan door meer priklijnen in de sporthal in te richten dan aanvankelijk verzocht 
is. Daarnaast is er in samenspraak met huisartsen, het Albeda en Zadkine college, een aparte locatie 
voor de huisartsen ingericht in het gebouw van het Zadkine college. 
 
Hoogachtend,  
Namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard,  
de gemeentesecretaris,                                                       de burgemeester,  
 
 
 
M.L.M Weerts                                                                        F. van Oosten 


