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Onderwerp 
Beantwoording schriftelijke vragen Woerden voor Democratie - Werkt gemeente Woerden mee aan 
verplichte coronavaccinatie? 

Beantwoording van de vragen 
1. Is het college zich ervan bewust dat onder Woerdenaren verschillende standpunten zijn over het wel of niet vaccineren 
tegen het coronavirus? Heeft het college respect voor alle standpunten?

Ja, het college is zich ervan bewust dat er verschillende standpunten in de samenleving zijn ten aanzien van het 
vaccineren tegen het coronavirus. 
Het college respecteert ieders mening over dit onderwerp.  

2. Hoe kijkt het college aan tegen het beleid van de GGD en/of andere zorginstanties om groepen en wijken waarin een 
lage vaccinatiegraad geldt, actief te bezoeken met als doel om de vaccinatiebereidheid te vergroten?

Vaccinatie blijkt het meest effectieve middel om het COVID-19 virus te bestrijden. Gevaccineerde mensen die in 
aanraking komen met het virus worden minder ziek en komen minder vaak in het ziekenhuis als gevolg van een 
COVID-19 besmetting. Een hoge vaccinatiegraad beschermt bovendien de samenleving als geheel tegen dit virus. Het 
college vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot juiste en voldoende informatie over coronavaccinaties. Niet 
voor alle groepen uit onze samenleving is dat vanzelfsprekend. Daarom vindt het college het van belang dat de GGD zich 
extra inspant om ook moeilijk bereikbare groepen te bereiken en hen waar nodig te faciliteren.     

3. Hoe kijkt het college aan tegen het beleid van de GGD en/of andere zorginstanties om minderjarigen actief te 
benaderen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren? Bijvoorbeeld door vaste of mobiele vaccinatielocaties toe 
te staan op locaties waar veel jongeren regelmatig verblijven, zoals bijvoorbeeld op scholen?

Zie het antwoord bij vraag 2. 

4. Heeft gemeente Woerden met betrekking tot een vaccinatieplicht ruimte om daarin zelf afwegingen te maken of gaat 
het hierbij om het uitvoeren van wat eventueel landelijk wordt opgelegd? Overweegt het college om bovenop eventuele 
landelijke regelgeving met betrekking tot een vaccinatieplicht, aanvullende lokale maatregelen te nemen en zo ja, welke?

Het vaccinatiebeleid COVID-19 is landelijk beleid. Dit beleid is gebaseerd op vrijwillige vaccinatie. Er is geen sprake van 
een vaccinatieplicht voor COVID-19. Het is niet mogelijk om uitspraken te doen over een standpunt, bevoegdheden of 
over aanvullende maatregelen ten aanzien van regelgeving die onbekend is.  

5. Naar welk percentage van tegen het coronavirus gevaccineerde Woerdenaren streeft het college en waarom?



Zie het antwoord bij vraag 2.  
 
6. Wanneer het om welke reden dan ook niet lukt om alle Woerdenaren gevaccineerd te krijgen, hoe zal dan worden 
omgegaan met deze niet-gevaccineerden? Is het college er voorstander van dat deze mensen direct of indirect 
beperkingen worden opgelegd om deel te kunnen nemen aan het Woerdense maatschappelijk leven? 
 
Zie het antwoord bij vraag 4  
 
7. Indien uit de beantwoording van vraag 6 blijkt dat binnen de gemeente Woerden beperkingen opgelegd kunnen 
worden, waaruit zouden die dan volgens het college kunnen bestaan? 
 
Zie het antwoord bij vraag 4  
 
8. Is het college van mening dat er met betrekking tot maatregelen tegen ongevaccineerden onderscheid gemaakt kan 
worden tussen binnen- en buitenactiviteiten? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
 
Zie het antwoord bij vraag 4  
 
9. Zal het college uiteindelijk medewerking verlenen aan vaccineren onder dwang? 
 
Zie het antwoord bij vraag 4  
 
10. Gaat het college nog aanvullende maatregelen in openbare gebouwen nemen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen? Daarbij valt met name te denken aan verbeteringen in de ventilatie, bijvoorbeeld op scholen? 
 
Waar nodig worden maatregelen genomen in de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Hierin worden de 
adviezen en de regelgeving gevolgd die van toepassing is op het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Er is 
op dit moment geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen bovenop de eisen die van toepassing zijn op 
grond van het Bouwbesluit en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.  
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Schriftelijke vragen - Werkt gemeente Woerden mee aan verplichte coronavaccinatie? 

 

Inleiding 

Er ontstaat toenemende onrust in Nederland en dus ook in de gemeente Woerden over het direct of 

indirect verplichten van coronavaccinaties. In september 2020 (tijdens de behandeling van de 

Coronawet) stelde minister De Jonge dat op basis van artikel 11 van de Grondwet de verplichting tot 

vaccinatie niet is toegestaan. Het artikel stelt dat de burger het recht heeft om zelf te bepalen wat er 

met zijn lichaam gebeurt. Toch horen we steeds meer geluiden dat mensen die niet kunnen 

aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus (en/of mutaties daarvan) geweigerd kunnen 

worden in gebouwen en uitgesloten kunnen worden van maatschappelijke activiteiten. Dat weigeren 

en uitsluiten om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten zou ook betrekking kunnen hebben 

op essentiële zaken als het volgen van onderwijs en het uitoefenen van (betaald of onbetaald) werk. 

 

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders: 

1. Is het college zich ervan bewust dat onder Woerdenaren verschillende standpunten zijn over het 

wel of niet vaccineren tegen het coronavirus? Heeft het college respect voor alle standpunten? 

2. Hoe kijkt het college aan tegen het beleid van de GGD en/of andere zorginstanties om groepen 

en wijken waarin een lage vaccinatiegraad geldt, actief te bezoeken met als doel om de 

vaccinatiebereidheid te vergroten? 

3. Hoe kijkt het college aan tegen het beleid van de GGD en/of andere zorginstanties om 

minderjarigen actief te benaderen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren? 

Bijvoorbeeld door vaste of mobiele vaccinatielocaties toe te staan op locaties waar veel jongeren 

regelmatig verblijven, zoals bijvoorbeeld op scholen? 

4. Heeft gemeente Woerden met betrekking tot een vaccinatieplicht ruimte om daarin zelf 

afwegingen te maken of gaat het hierbij om het uitvoeren van wat eventueel landelijk wordt 

opgelegd? Overweegt het college om bovenop eventuele  landelijke regelgeving met betrekking 

tot een vaccinatieplicht, aanvullende lokale maatregelen te nemen en zo ja, welke?  

5. Naar welk percentage van tegen het coronavirus gevaccineerde Woerdenaren streeft het college 

en waarom? 

6. Wanneer het om welke reden dan ook niet lukt om alle Woerdenaren gevaccineerd te krijgen, 

hoe zal dan worden omgegaan met deze niet-gevaccineerden? Is het college er voorstander van 

dat deze mensen direct of indirect beperkingen worden opgelegd om deel te kunnen nemen aan 

het Woerdense maatschappelijk leven? 

7. Indien uit de beantwoording van vraag 6 blijkt dat binnen de gemeente Woerden beperkingen 

opgelegd kunnen worden, waaruit zouden die dan volgens het college kunnen bestaan? 

8. Is het college van mening dat er met betrekking tot maatregelen tegen ongevaccineerden 

onderscheid gemaakt kan worden tussen binnen- en buitenactiviteiten? Zo ja, waarom? Zo nee, 

waarom niet? 

9. Zal het college uiteindelijk medewerking verlenen aan vaccineren onder dwang? 

10. Gaat het college nog aanvullende maatregelen in openbare gebouwen nemen om verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen? Daarbij valt met name te denken aan verbeteringen in de 

ventilatie, bijvoorbeeld op scholen? 

 

Reem Bakker, Woerden voor Democratie  
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