
 

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

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over het vaccineren 

tegen corona (ingediend: 9 december 2020) 
 

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: 

 
Voorafgaand aan de beantwoording het volgende: 

De beantwoording van deze vragen is gebaseerd op de informatie die op 11 januari 2021 

beschikbaar is. De beschikbare informatie verandert snel, wat kan betekenen dat reeds andere of 

nieuwe informatie beschikbaar is. 

De Gezondheidsraad adviseert het ministerie van VWS over de vaccinatiestrategie. Het 

ministerie van VWS bepaalt welke vaccins aan welke doelgroepen worden aangeboden en bij 

welke de GGD een rol speelt. Het kabinet heeft een eerste indeling gemaakt van wie bij de start 

van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt en op welke locaties deze vaccins worden 

toegediend (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/17/eerste-vaccinatie-op-8- 

januari-2021). 

Volgens de informatie van de GGD is het op dit moment zeker dat de leeftijdsgroep 0 tot 18 

jarigen in 2021 niet gevaccineerd zal worden. 

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

ziekenhuizen over het vaccinatieplan van de gemeente Leiden? 

 
Ja. De Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) HM heeft op 15 december een multi- 

afstemmingsoverleg georganiseerd met een afvaardiging van alle partijen die bij de eerste grote 

vaccinatieoperatie betrokken zijn. Naast GGD HM waren o.a. ook politie, brandweer, gemeenten, 

gehandicaptenzorg, GGZ, huisartsen en het Netwerk Acute Zorg West uitgenodigd. 

 

 

1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5200684/ggd-niet-risicogroepen-kunnen- 
augustus-vaccin-krijgen 
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2. Heeft het college zicht op de invulling van (de hoeveelheid) vaccinatielocaties binnen Leiden? 

Zo ja, hoeveel vaccinatiepunten zullen er naar schatting worden opgericht en verwacht het 

college dat deze punten voldoende aan de vaccinatievraag kunnen voldoen? 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? 

 

Het aantal benodigde vaccinatielocaties zal afhangen van de doelgroep en het type vaccin. 

 
Voor de eerste fase is bekend dat, in opdracht van het ministerie van VWS en het RIVM, één 

vaccinatielocatie in Hollands Midden wordt ingericht. Er is gezocht naar een locatie centraal in de 

regio Hollands Midden. De keuze is gevallen op het Event & Convention Center in Leiden. Het 

vaccin van BioNTech/Pfizer dient bewaard te worden bij -75°C, waardoor het vaccineren op een 

beperkt aantal centrale locaties in het land noodzakelijk is. 

Op dit moment werkt de GGD aan de inrichting van twee aanvullende hoofdvaccinatielocaties in 

Alphen aan den Rijn en Gouda. Als de drie hoofdlocaties zijn ingericht, richt de GGD zich op de 

organisatie van vier kleinere locaties. Deze locaties worden zo gekozen dat de reisafstanden voor 

zoveel mogelijk inwoners tot de vaccinatielocatie wordt beperkt. De GGD kijkt naar locaties in 

Zuidplas en omgeving, Krimpenerwaard, centraal in de Duin- & Bollenstreek en Leiderdorp of 

omgeving. 

De GGD is niet betrokken bij de organisatie van de vaccinaties voor de acute zorg. Dit verloopt 

via het LUMC, alwaar ook de medewerkers van Regionale Ambulance Voorziening worden 

gevaccineerd. 

 
Parallel aan het vaccineren van de doelgroep van fase 1 wordt zo snel als mogelijk gestart met 

het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een 

verstandelijke beperking in hun eigen woonomgeving. 

 

Later in 2021 volgen medische risicogroepen, ouderen en de rest van de 
bevolking. Ook de huisartsen zullen volgens de “roadmap vaccinatiestrategie” van het Rijk een 

rol spelen in het vaccineren van bepaalde groepen. Waar huisartsen niet de mogelijkheid hebben 
om dit coronaproof binnen de eigen praktijk te verzorgen, zullen we als gemeente waar mogelijk 
een faciliterende rol spelen. 
GGD Hollands Midden gaat deze grote logistieke operatie uitvoeren. Uitgaande van de totale 

groep 18-60 jarigen in regio Hollands Midden bereidt de GGD zich voor om ongeveer 400.000 

inwoners te vaccineren. Bij de voorbereidingen wordt gekeken naar opslag, distributie, registratie 

en de uitvoering van de vaccinatie zelf. 

We gaan ervan uit dat we binnen de regio voldoende locaties kunnen realiseren. We denken mee 

met de GGD over mogelijke locaties. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel 

vaccinatielocaties hiervoor benodigd zijn. Wanneer meer bekend is over het aantal locaties en 

waar deze gesitueerd worden, dan zullen we u hierover informeren. 

 
3. Denkt het college met de GGD mee over onorthodoxe vaccinatielocaties, zoals een drive-in 

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

 
Ja, wij denken mee over mogelijke locaties. Welke locaties geschikt zijn, zal afhangen van de 
randvoorwaarden die gesteld worden aan de locaties. 
Zo heeft de gemeente Leiden ook een belangrijke rol gespeeld in het vinden van een testlocatie 
ter vervanging van de testlocatie in Leiderdorp en bij het maken van afspraken met de eigenaar 
van de locatie. 

 
4. 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? 



 
 

Vaccineren is een van de kernactiviteiten van de GGD. De GGD heeft de kennis en kunde in huis 

dit op te zetten en uit te voeren. 

Voor het afnemen van testen en uitvoeren van het bron- en contactonderzoek zijn medewerkers 

in dienst die voor deze taken worden ingezet. In het voorjaar werden ook medewerkers van 

andere teams ingezet, dat is nu niet het geval. Voor het vaccineren zal mogelijk een beroep 

gedaan worden op medewerkers van andere afdelingen. In dat geval wordt geprioriteerd conform 

het Zorgcontinuïteitsplan bij grote infectieziekte-uitbraken. 

De GGD’en werken via GGD GHOR Nederland samen om via een flexibele schil voldoende 

personeel beschikbaar te hebben. 

 
Het college blijft via het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de RDOG HM in nauw 

contact met de GGD over het uitvoeren van deze taak, mede in relatie tot het afnemen van 

testen, uitvoeren van het bron- en contactonderzoek, en continuering van reguliere (wettelijke) 

taken. 

 

5. Beschikt de GGD over voldoende capaciteit en middelen voor het uitvoeren van een 

grootschalige vaccinatie in Leiden? Zo nee, is het college bereid mee te denken met de GGD 

Hollands-Midden over hoe zij op korte termijn voldoende capaciteit en middelen kunnen 

krijgen? 

 
De vaccins zullen landelijk gedistribueerd worden. Medische hulpmiddelen bestelt de GGD via de 

reguliere kanalen. Hierin verwacht de GGD geen tekorten, vooral ook omdat het RIVM tijdig 

voorraden heeft aangelegd voor deze vaccinatiecampagne (naalden, persoonlijke 

beschermingsmiddelen). 

De GGD Hollands Midden werkt bij het vaccineren samen met vrijwilligers van het Rode Kruis. 

Voor overige middelen zullen wij waar nodig meedenken. 

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

van vaccineren bij Leidenaren onder de aandacht te brengen? 

 
14 december is de eerste fase van de landelijke communicatiecampagne van start gaat. De 

eerste fase van de campagne gaat vooral over het delen van feitelijke informatie over vaccins en 

de betrouwbaarheid. De tweede fase van de campagne gaat in op het motiveren en overtuigen 

van mensen; de gedragswetenschappelijke kant. In de tweede fase zal vooral het in gesprek 

gaan met mensen centraal staan. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor deze 

campagne. 

De GGD Hollands Midden bereidt een regionale communicatielijn voor. 

 
Daarnaast hebben wij als gemeente een goede infrastructuur waardoor we deze grootschalige 

campagne lokaal kunnen sturen. Deze infrastructuur bestaat uit twee delen: 1) de 

communicatiemiddelen die de gemeente al heeft (website, social media, stadskrant, et cetera), 

de samenwerkingen die we hebben in de stad, de netwerken in onze stad waarvan we onderdeel 

uitmaken om zo goed als mogelijk iedereen te kunnen bereiken en 2) de campagnes/nieuwe 

initiatieven die in coronatijd zijn ontstaan die een groot bereik hebben en ook de mogelijkheid 

geven om creatief invulling te geven aan een vaccinatiecampagne. Denk dan aan 

jongerenoffensief/ campagne Lekker Bezig Leiden en natuurlijk De Leidse Burcht. 

 


