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Beantwoording van de vragen 
Beantwoording art. 42 vragen Inwonersbelangen  
 
Inwonersbelangen maakt zich grote zorgen over of de inwoners van Woerden snel het vaccin tegen COVID-19 kunnen 
krijgen. Er is snelheid geboden op het moment dat er voldoende vaccins voorhanden komen voor de groep 18- tot 60-
jarigen.  
Is gemeente Woerden er klaar voor om dit op een goed georganiseerde wijze te laten plaatsvinden? Het proces om 
mensen te vaccineren is tot dusverre niet volledig soepel verlopen. Dat zou voorkomen moeten worden, om geen 
kostbare tijd te verliezen in de strijd tegen Corona.  
Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen:  
   

1. Is er bij de gemeente bekend of er in Woerden locaties beschikbaar komen voor het vaccineren van mensen? 
Om welke locaties gaat het?  

 
Antwoord: Op het moment van schrijven worden verschillende mogelijke locaties verkend met de GGD. Hierbij worden 
aspecten als bereikbaarheid, parkeercapaciteit, hinder voor de omgeving integraal afgewogen met de vereisten die de 
GGD stelt aan de locatie voor wat betreft aantal priklijnen en benodigde ruimtes. We hopen op zeer korte termijn 
uitsluitsel te kunnen geven over de locatie.   
   

2. Is er een draaiboek dat direct in werking gesteld kan worden?  

 
Antwoord: Er wordt op het moment van schrijven gewerkt aan de realisatie van een vaccinatielocatie. De draaiboeken 
voor vaccinatie zelf zijn de verantwoordelijkheid van de GGD.  
   

3. Worden de nodige voorbereidingen getroffen (mensen, middelen, informatie, faciliteiten, etc.) zodat direct 
gehandeld kan worden als de vaccins beschikbaar zijn?  

 
Antwoord: Het college volgt de GGD in deze. De GGD is verantwoordelijk voor bemensing, logistiek e.d. Het doel is om 
de locatie in februari in bedrijf te hebben. Deze locatie wordt eerst gebruikt voor inwoners van 60-75 jaar die mobiel zijn 
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(niet mobiele ouderen van 60-75 jaar en de ouderen van 75+ worden door huisartsen gevaccineerd). Naar verwachting -
zoals de huidige planning er uitziet - wordt de groep van 18-60 jaar vanaf april/mei gevaccineerd.  
   

4. Kan de Burgemeester ons hierin geruststellen met voldoende onderbouwing?  

Antwoord: Zie de antwoorden op vraag 1 t/m 3.  
 
  
 
   
 
Bijlagen 
Vraag Reglement van Orde D/21/005573 



 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen 
_Onderwerp_    Grootschalige vaccinatie 

______________________________________________________ 
_EindeOnderwerp_  _Naam aanvrager(s)_ Hendrie van Assem  _EindeNaam aanvrager(s)_ _Fractie(s)_ Inwonersbelangen _EindeFractie(s)_ _GesteldeVragen_  

Inwonersbelangen maakt zich grote zorgen over of de inwoners van Woerden snel 
het vaccin tegen COVID-19 kunnen krijgen. Er is snelheid geboden op het moment 
dat er voldoende vaccins voorhanden komen voor de groep 18- tot 60-jarigen.  
 
Is gemeente Woerden er klaar voor om dit op een goed georganiseerde wijze te 
laten plaatsvinden? Het proces om mensen te vaccineren is tot dusverre niet volledig 
soepel verlopen. Dat zou voorkomen moeten worden, om geen kostbare tijd te 
verliezen in de strijd tegen Corona. 
 
Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen: 
 

1. Is er bij de gemeente bekend of er in Woerden locaties beschikbaar komen 
voor het vaccineren van mensen? Om welke locaties gaat het? 

2. Is er een draaiboek dat direct in werking gesteld kan worden? 
3. Worden de nodige voorbereidingen getroffen (mensen, middelen, informatie, 

faciliteiten, etc.) zodat direct gehandeld kan worden als de vaccins 
beschikbaar zijn? 

4. Kan de Burgemeester ons hierin geruststellen met voldoende onderbouwing? 
5. _EindeGesteldeVragen_  
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