
 

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen 

Betreft: Vragen ex. Art. 38 RvO aangaande seksuele gezondheid en de capaciteit van de GGD 

Geachte College, 

De maatschappij heropent langzamerhand en er ligt een zomer in het vooruitzicht met feesten, 

festivals en veel vrijheden voor al onze inwoners. Bij deze vrijheden hoort ook seksuele vrijheid, en 

seksuele gezondheid is dan ook een belangrijk onderwerp volgens de fractie van Student & Stad. Wij 

vinden het dan ook belangrijk dat er genoeg capaciteit is bij de GGD voor inwoners van Groningen 

om zich snel, veilig, gratis en laagdrempelig te laten testen. 

Voor de uitbraak van corona was de situatie al bekneld. Door te weinig subsidie vanuit het rijk is de 

capaciteit bij de GGD’s afgenomen, wachtrijen waren lang voor de meeste soorten aanvragen voor 

een SOA test. Hierdoor waren veel inwoners van Groningen al aangewezen op commerciële testen 

(varieert van 44 euro voor enkel een chlamydia test, kan op lopen tot honderden euro’s voor een 

complete test) of testen bij de huisarts (varieert per huisarts maar vaak rond de 100 euro).  

De corona pandemie heeft de druk op de GGD’s verhoogd, door de tomeloze inzet bij testen en 

vaccineren. Nu dreigt de inzet van de GGD op de bestrijding van de pandemie ten koste te gaan van 

de capaciteit op het gebied van seksuele gezondheid. Op het moment van schrijven is de wachtrij vol 

en verwijst de GGD door naar de huisarts of zelftesten via bijvoorbeeld SOA poli Noord. Dit kost veel 

geld, is niet laagdrempelig en het duurt relatief lang voordat de uitslag bekend is (7 tot 10 dagen). 

Veel inwoners stellen om deze reden de test uit of besluiten zich helemaal niet te laten testen en 

risico te nemen voor hun eigen gezondheid en die van hun seksuele partner. Deze situatie is wat de 

fractie van Student & Stad betreft volstrekt onwenselijk.   

Student & Stad kan niet wachten op een prachtige zomer vol vrijheden in heel Groningen. Dit kan 

echter niet ten koste gaan van de seksuele gezondheid van onze inwoners. Mede hierom stelt de 

fractie de volgende vragen aan het college: 

1. Onderschrijft het college de wens van Student & Stad dat je in de Gemeente Groningen je 

snel, veilig, gratis en laagdrempelig moet laten kunnen testen op SOA’s? 

2. Vindt de college, net als de fractie van Student & Stad, het een probleem dat het overgrote 

deel van onze inwoners dat zich wil laten testen op een SOA dat niet snel, veilig, gratis en 

laagdrempelig kan laten doen? 

3. Is het college bereidt zich in te zetten voor extra subsidie bij het rijk voor inzet van seksuele 

gezondheid?  

4. Voorziet het college, net als de fractie van Student & Stad, deze zomer een ongekend tekort 

aan capaciteit bij de GGD’s, omdat SOA’s oplopen en de inspanningen i.v.m. de pandemie 

aanblijven?  

5. Welke inspanning kan de gemeente doen om de druk te doen afnemen en de seksuele 

gezondheid van zijn inwoners te waarborgen? 

6. Seksuele gezondheid is een belangrijk onderwerp, helemaal in de stad Groningen. Wat doet 

de gemeente aan voorlichting en verdere inspanningen op dit onderwerp? 

In afwachting van uw reactie. 

 



Met vriendelijke groet, 

 

Steven Bosch. 

Student & Stad 

 


