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Betreft 

Vaccinatie: goed begin is het halve werk 
 

 

Geacht college, 
  
Recentelijk kwam het goede nieuws dat we mogelijk op korte termijn over kunnen 
gaan tot vaccineren tegen het coronavirus1. D66 Arnhem is blij met dit nieuws. Met 
een grootschalig vaccinatieprogramma kunnen we langzaam gaan denken aan het 
post-corona tijdperk. Een post-corona tijdperk waar er weer meer ruimte is om 
vrienden en familie op te zoeken, waar de horeca weer open is en de ziekenhuizen 
weer volledig reguliere zorg kunnen leveren. Maar zover is het nog niet. Het is nu 
zaak om het vaccineren in goede banen te leiden. Hierin werken lokaal 
waarschijnlijk de huisartsen, de GGD, artsen van verpleeghuizen en instellingen 
nauw samen.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de GGD Gelderland-Midden in eerste instantie gaan 
over de vaccinatiestrategie in onze regio. D66 Arnhem is de GGD Gelderland-
Midden en al haar medewerkers erg dankbaar voor het vele harde werk dat is 
verricht afgelopen maanden met het testen en het bron- en contactonderzoek van 
Arnhemmers. Dit ging meestal goed, maar ook de GGD Gelderland-Midden heeft 
voor uitdagingen gestaan bij het bron- en contactonderzoek. Hier heeft D66 Arnhem 
eerder ook vragen over gesteld. Nu staat de GGD Gelderland-Midden waarschijnlijk 
voor de volgende enorme uitdaging: het vaccineren.  
 
Het vaccineren van Arnhemmers zal een enorme operatie zijn, waarbij coördinatie 
en communicatie van essentieel belang zijn. D66 wil graag ver voorafgaand aan dit 
proces inzichtelijk hebben of het proces naar wens zal verlopen. De fractie van D66 
heeft daarom de volgende vragen: 
 

1. Is het college in overleg met de GGD Gelderland-Midden, huisartsen, 
zorginstanties en ziekenhuizen over het vaccinatieplan van de gemeente 
Arnhem?  

2. Hoeveel vaccinatiepunten zijn er mogelijk in de stad? Is dit voldoende om 
aan de vraag te voldoen?  

 
1 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/01/start-corona-vaccinatie-mogelijk-begin-

januari  
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3. In hoeverre denk het college aan onorthodoxe vaccinatielocaties, zoals een 
drive-in locatie, grote (tijdelijk) leegstaande locaties, wijk-vaccinatiebussen of 
drukke locaties in de stad?  

4. Hoe ziet het college de rol van de GGD om naast het testen ook de 
vaccinatie uit te gaan voeren? 

5. In hoeverre beschikt de GGD over voldoende capaciteit en middelen voor het 
uitvoeren van een grootschalige vaccinatie in Arnhem en omgeving? En/of 
wat is hiervoor nog nodig? 

6. Indien de GGD nog niet beschikt over voldoende capaciteit is het college 
bereid mee te denken met de GGD Gelderland-Midden over hoe zij 
voldoende werknemers kunnen krijgen?  

7. Gaat de gemeente, samen met de GGD, een publiciteitscampagne opzetten 
om de noodzaak van vaccineren aan Arnhemmers te communiceren?  

 
We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Namens de fractie van D66, 
 
Patrick van Iperen 


