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

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over het 

vaccineren tegen corona 

 

 

In Leiden wordt donderdag gestart met het vaccineren van inwoners tegen corona. Het vaccinatieplan 

van het ministerie van Volksgezondheid is duidelijk: er wordt gestart met medisch personeel en 

verpleeghuisbewoners en diverse kwetsbare groepen in hun eigen instelling. Vanaf maart staan 

thuiswonenden tussen 60 en 75 jaar op de planning. Zij worden op een centrale locatie of thuis 

gevaccineerd1. 

 

Een deel van deze doelgroep zal mogelijk moeilijkheden ervaren om zelfstandig naar de 

vaccinatielocatie te reizen, al dan niet via het openbaar vervoer. Als gemeente moet Leiden er zorg 

voor dragen, dat iedereen op een veilige en zo laagdrempelig mogelijke manier toegang heeft tot een 

coronavaccinatie.  

  

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. Heeft het college een volledig beeld van de mobiliteit van iedereen in de groep 60-75 jarigen, die 

in de eerste fase in aanmerking komt voor een vaccin? 

 

2. Is het college bereid om voor vervoer naar de vaccinatielocatie voor deze groep inwoners af te 

zien van de vereiste vervoerspas voor de WMO-taxi, zodat inwoners die momenteel niet 

beschikken over een indicatie of in aanmerking komen voor thuisvaccinatie zich toch eenvoudig 

kunnen laten vaccineren? 

 
a) Zo ja, kan het college er zorg voor dragen, dat bij de oproep tot vaccinatie de mogelijkheid van 

het gebruiken van de WMO-taxi (al of niet met indicatie) duidelijk wordt gecommuniceerd? 

 

b) Zo nee, waarom niet? Op welke andere wijze is het college voornemens om de drempel tot 

vaccineren voor deze doelgroep te verlagen? 

 
3. In antwoorden op eerdere vragen van D66 over het vaccinatieplan voor Leiden wordt door het 

college aangegeven: ‘We denken mee met de GGD over mogelijke locaties. Op dit moment is nog 

niet bekend hoeveel vaccinatielocaties hiervoor benodigd zijn. […] Welke locaties geschikt zijn, zal 

afhangen van de randvoorwaarden die gesteld worden aan de locaties.’ 

 

a) Heeft het college de intentie om GGD Hollands Midden te ondersteunen door het proactief 

organiseren van (onorthodoxe) vaccinatielocaties? 

 

b) Onderzoekt het college daarnaast al de mogelijkheden voor wijkgerichte vaccinatiebussen? 

Zo nee, waarom niet?  

 
1 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-is-het-vaccinatieplan-van-de-overheid-kijk-wanneer-
u-aan-de-beurt-bent~b5fea221/  
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