
Groningen, 21 december 2020 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO aan het college van B en W  

Betreffende: V-day in Groningen 

      

Geacht college,  

 

Er wordt door velen reikhalzend uitgekeken naar het moment dat er gevaccineerd kan 

worden tegen corona. Als we de minister van VWS mogen geloven dan kunnen in 

Nederland in januari de eerste mensen ook daadwerkelijk gevaccineerd gaan worden.  

Het onderwerp vaccineren staat in brede zin al langer op de politieke agenda en al eerder 

stelden wij hier vragen over. Vandaag lazen we in het DvhN * dat in Assen een grote locatie 

gebouw wordt waar zowel getest als gevaccineerd gaat worden, over Groningen lijkt nog 

geen duidelijkheid te zijn  

Gezien het belang van het coronavaccin voor het voorkomen van onnodige zieken en 

sterfgevallen, en het verlichten van de coronamaatregelen, heeft de fractie van D66 daarom 

de volgende vragen: 

 

1. Hoever is Groningen als het gaat om de voorbereidingen om te gaan vaccineren 

tegen corona? 

2. Is de GGD klaar qua locatie en capaciteit als het gaat om grootschalig 

vaccineren? Simpel gezegd; als het zo meteen kan zijn er dan oa genoeg 

mensen om daadwerkelijk te vaccineren? Of gaat deze inzet ten koste van de 

capaciteit om te testen? 

3. Met welk plan van aanpak en bijbehorende planning houdt de gemeente middels 

de GGD rekening wat betreft het vaccineren?  Vindt hierover ook overleg plaats 

met de huisartsen en bijv. zorginstellingen in Groningen? 

4. Welke voorbereidingen treft de gemeente nu al wat betreft de logistiek? Krijgt 

Groningen bijvoorbeeld net als Assen een grote vaccinatie en test locatie?  

 

Nog niet iedereen is van plan zich te laten vaccineren. Uit een recente peiling* onder de 

leden van NU’91, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, bleek dat 

een deel van zorgprofessionals zich niet wil laten inenten of nog twijfelt. Een eerder 

onderzoek van I&O Research*  naar de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders laat ook 

het beeld zien dat een relatief grote groep nog twijfelt. Vaak wordt door de respondenten van 

deze onderzoeken aangegeven dat ze vooral op zoek zijn naar informatie van 

(onafhankelijke) deskundigen over het vaccin. Onder de noemer ’onbekend maakt 

onbemind’: 

5.  Is het college bereid, wellicht via de VeiligheidsRegioGroningen, om in lokaal of  

regionaal verband een informatie campagne op te zetten om Groningers te informeren over 

de corona vaccinatie?   

 

D66 

Wieke Paulusma 

*zie bijlage op vervolg blad 



https://www.dvhn.nl/drenthe/Test-%C3%A9n-vaccinatiecentrum-bij-TT-Circuit-in-Assen-

26303492.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/961167364/twee-derde-van-zorgprofessionals-wil-vaccin-

niet-of-twijfelt?utm_medium=referral&utm_source=upday 

 

https://www.ioresearch.nl/wp-content/uploads/2020/11/IO-Research-peiling-november-2020-

Corona-Vaccineren.pdf 
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