
Schriftelijke vragen van Susannah Herman (D66) aan het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over het 

vaccineren tegen corona 

 

Uit berichten vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de GGD blijkt 

dat in 2021 mogelijk spoedig kan worden gestart met het vaccineren tegen corona. Dankzij 

dit positieve nieuws kunnen Leidenaren langzaam weer hun blik op het post-corona tijdperk 

richten. De komende maanden is het belangrijk het vaccineren in goede banen te leiden. 

Een goede voorbereiding is immers het halve werk.  

 

GGD Hollands-Midden zal verantwoordelijk zijn voor de vaccinatiestrategie in onze regio. 

Een succesvolle strategie vraagt nauwe samenwerking van huisartsen, GGD, artsen van 

verpleeghuizen en andere instellingen. Gert Jan Beens, voorzitter van de vereniging voor 

bedrijfsartsen, sprak bij RTL Nieuws1 over een flinke klus: ‘Het gaat niet om zomaar wat 

naaldjes in armen zetten. Het is een grootschalige logistieke operatie. Je kan het echt 

beschouwen als een militaire operatie.’ 

 

GGD Hollands-Midden en alle medewerkers werken sinds de coronacrisis enorm hard. Zij 

hebben een flinke prestatie neergezet met het opzetten van teststraten en het bron- en 

contactonderzoek onder Leidenaren, hoewel dit voor de nodige uitdagingen heeft gezorgd. 

Nu staat de GGD Hollands-Midden voor het derde volgende megaproject: het vaccineren 

van onder andere heel Leiden. Coördinatie en communicatie zullen van essentieel belang 

zijn, en daar speelt de gemeente ook een rol. Daarom wil D66 graag voorafgaand aan het 

vaccineren inzicht krijgen in het opgezette proces. 

 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Herman (D66) het College 

van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen: 

 

1. Is het college al in overleg met de GGD Hollands-Midden, huisartsen, zorginstanties en 

ziekenhuizen over het vaccinatieplan van de gemeente Leiden? 

 

2. Heeft het college zicht op de invulling van (de hoeveelheid) vaccinatielocaties binnen 

Leiden? 

 

a) Zo ja, hoeveel vaccinatiepunten zullen er naar schatting worden opgericht en 

verwacht het college dat deze punten voldoende aan de vaccinatievraag kunnen 

voldoen? 

b) Zo nee, wanneer verwacht het college hier inzicht in te hebben en de Gemeenteraad 

over de concrete uitwerking van de hoeveelheid vaccinatiepunten te kunnen 

informeren? 

c) Denkt het college met de GGD mee over onorthodoxe vaccinatielocaties, zoals een 

drive-in locatie, grote (tijdelijke) leegstaande locaties of wijk-vaccinatiebussen? 

 

3. Hoe verwacht het college dat de GGD invulling zal geven aan hun rol in dit project om de 

vaccinatiestrategie uit te voeren, naast al de verantwoordelijkheid voor teststraten en het 

bron- en contactonderzoek? 

 
1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5200684/ggd-niet-risicogroepen-kunnen-augustus-vaccin-krijgen  

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5200684/ggd-niet-risicogroepen-kunnen-augustus-vaccin-krijgen


 

a) Beschikt de GGD over voldoende capaciteit en middelen voor het uitvoeren van een 

grootschalige vaccinatie in Leiden?  

b) Indien de GGD nog niet beschikt over voldoende capaciteit: is het college bereid mee 

te denken met de GGD Hollands-Midden over hoe zij op korte termijn voldoende 

capaciteit en middelen kunnen krijgen? 

 

4. Gaat de gemeente, samen met de GGD, een publiciteitscampagne opzetten om de 

noodzaak van vaccineren bij Leidenaren onder de aandacht te brengen? 

  


