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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fracties CDA, LD en VVD, met betrekking 
tot vaccinatielocaties GGD. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
Alvorens inhoudelijk over te gaan tot beantwoording van uw vragen zal middels een algemene paragraaf 
worden voorzien in een stuk bredere context opdat beantwoording van uw vragen daar directe samenhang 
mee heeft. 
 
Algemene inleiding 
Sinds geruime tijd wordt onze maatschappij, in breedste zin des woord, geconfronteerd met het 
zogenaamde COVID-19 virus, in de volksmond Corona genoemd. Sinds het begin van de bestrijding van de 
corona crisis richt de aanpak van het kabinet zich op twee doelen: het zo goed mogelijk beschermen van 
mensen met een kwetsbare gezondheid, en zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. 
In de afgelopen periode is er, in opvolging van de genoemde aanpak door het kabinet, veel tijd en aandacht 
uitgegaan naar de ontwikkeling van een vaccin. Inmiddels zijn diverse producenten van vaccins in 
afrondende test fasen en zijn er twee vaccins (BioNTech/Pfizer & sinds 06 januari Moderna) goedgekeurd 
voor gebruik in Nederland.  
Opgemerkt wordt dat: 

 De uitvoer van deze vaccinatiestrategie door de Rijksoverheid belegd is bij het RIVM en onder invloed 

van nieuwe inzichten snel kan wijzigen; 

 De GGD niet gaat over uitrol van vaccinatiebeleid, maar slechts uitvoerder is in opdracht van het 

RIVM. De vaccinatiestrategie wordt dan ook landelijk bepaald; 

 Op dit moment uitsluitend het BioNTech/Pfizer vaccin sinds 21 december jongs leden is toegelaten op 

de Nederlandse markt en het Moderna vaccin sinds 6 januari jongst leden is toegestaan op de 

Nederlandse markt; 

 Informatie over het Moderna vaccin nog niet volledig is. Verder informatie zal komende uren/dagen 

bekend worden gemaakt via de Rijksoverheid, RIVM en GGD; en, 

 Informatie over andere vaccins nog niet volledig is en/of ontbreekt waardoor hierover nog geen 

 



volledige informatie kan worden opgenomen.  

 
Vaccinatiestrategie en afhankelijkheden 

4 januari jongstleden heeft Minister Hugo de Jonge onze Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste stand 
van zaken ten aanzien van een vaccinatie strategie. Om de samenleving zo effectief mogelijk bescherming 
te bieden moeten we in de vaccinatiestrategie rekening houden met een drietal afhankelijkheden: 
1. De geschiktheid van de vaccins voor specifieke groepen; 

2. Het moment van beschikbaarheid van vaccins, en de aantallen waarin ze geleverd worden; en, 

3. Logistieke kenmerken van vaccins (leveringswijze, omvang etc.). 

 
Hoe lang duurt het voordat iedereen gevaccineerd is? 
Hoe lang het duurt voordat iedereen is gevaccineerd, hangt af van een paar zaken. Het vaccin van 
BioNTech/Pfizer en Moderna is goedgekeurd in Nederland. Maar er zijn nog niet meteen genoeg vaccins 
voor iedereen. Ook is niet bekend of de vaccins voor alle doelgroepen geschikt zijn. En hoeveel mensen zich 
willen laten vaccineren. 
Duidelijk is dat vanaf 6 januari de eerste Nederlanders gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Hoe 
lang de doorlooptijd van de vaccinaties is, is eveneens moeilijk te zeggen en afhankelijk van: 

 Of het vaccin ook voor alle bevolkingsgroepen geschikt is; 

 De beschikbaarheid van nog in ontwikkeling zijnde vaccins. Het is nog niet bekend of alle mogelijke 

vaccins worden toegelaten, wanneer ze geleverd worden en in welke hoeveelheden; en, 

 Hoe snel de vaccins vervoerd en verspreid kunnen worden. Bijvoorbeeld naar de centrale priklocaties 

en verzorgingstehuizen. 

Voorlopig is er een roadmap uitgegeven door de Rijksoverheid die duidelijkheid biedt voor zover dat op dit 
moment mogelijk is. Deze roadmap is toegevoegd als bijlage. 
 
Waarom wordt er uitsluitend vanuit centrale locaties gestart met vaccineren? 
In eerste instantie wordt gestart met het vaccineren vanuit centrale locaties vanwege de leveringsvorm en 
distributie van het toegelaten BioNTech/Pfizer vaccin. Het vaccin kan uitsluitend worden aangeleverd per 
1000 doses, moet bewaard worden op een temperatuur van -70 graden en heeft daarbij een strikte instructie 
voor gereedmaken van het vaccin alvorens deze kan worden toegediend. Dit maakt dat, in combinatie met 
de opeenvolgende doelgroepen die geënt worden, het huidige vaccin uitsluitend op grote, centrale locaties 
verdeeld kan worden. 
De mogelijkheden rondom vaccinatie, inclusief distributie en levering, van het Moderna vaccin zal in de 
komende periode vorm krijgen. 
 
Vraag 1: 
Is het college met ons van mening, dat het aantal vaccinatielocaties in Twente moet worden uitgebreid, en 
dat er minimaal één locatie voor de zorgwerkers en voor ouderen en kwetsbaren beschikbaar moet zijn in 
Dinkelland? 
Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 1: 
Aan het einde van het jaar 2020 zijn de GGD’en gevraagd door het ministerie van VWS de groep 
zorgmedewerkers uit verpleeg en verzorgingstehuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg te vaccineren. De 
GGD’en zijn op deze vraag in gegaan en hebben de verantwoordelijkheid overgenomen van de 
zorginstellingen zelf. Hiermee draagt de GGD de zorg, naast de oorspronkelijke opdracht om de mensen 
zonder medische indicatie t/m 60 jaar te vaccineren, om deze groep zorgverleners te vaccineren. 
Op dit moment wordt er op één centrale locatie gestart met vaccineren. De reden dat dit centraal 
georganiseerd moet worden zijn met name logistieke redenen. Het vaccin wat nu in gebruik genomen gaat 
worden moet in “speciale vriezers” bewaard worden op locatie. Concreet, dit vaccin is moeilijk te bewaren, 
kort houdbaar, en komt in grote hoeveelheden (ongeveer 1000) en mag niet verdeeld worden over meerdere 
locaties. Om dit logistiek waar te kunnen maken is er landelijk gekozen om in elke veiligheidsregio één 
vaccinatie locatie te organiseren. Met het oog op een centraal gelegen locatie, is GGD Twente bezig om de 
locatie op het Universiteit Twente terrein gebruiksklaar te maken voor het vaccineren van de eerste groep de 
zorgmedewerkers. 
Uiteraard zullen ook wij als gemeente mogelijkheden en ontwikkelingen op de voet volgen. Als de 
mogelijkheid er is om ook op kleine(re) lokale locaties inwoners in te enten heeft dat uiteraard ook onze 
voorkeur. We zijn hierin echter van meerdere factoren afhankelijk. Zo weten we op dit moment nog niet 
welke vaccins toegelaten gaan worden en welke specifieke eisen worden gesteld ten aanzien van deze 
vaccins. Daarnaast zal naast een locatie ook logistieke distributie mogelijk moeten zijn. Lokale huisartsen 
hebben reeds hun bereidheid getoond dat zodra lokaal vaccineren kan, zij hierin ook zeker een rol willen 



innemen. 
 
Vraag 2: 
In hoeverre is het college bereid om, eventueel in collegiaal verband via de Regio Twente bij de GGD aan te 
dringen om meer vaccinatielocaties in te richten voor de zorgwerkers en andere kwetsbare groepen? 
 
Antwoord 2: 
Op dit moment is, passend bij de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid, al rekening gehouden met lokaal 
vaccineren voor specifieke doelgroepen. Hierin spelen echter meerdere factoren een rol. Zo is nog niet 
duidelijk welke vaccins toegelaten gaan worden en welke specifieke eisen aan deze vaccins gesteld worden. 
Zodra er duidelijkheid geboden kan worden in welke vaccins toegelaten worden en welke specifieke eisen 
deze vaccins met zich meebrengen zal zo nodig worden aangedrongen op meer vaccinatielocaties. 
Wel kan opgemerkt worden dat, uitgaande van huidige informatie en inzichten, mensen zonder medische 
indicatie tot en met 60 jaar terecht zullen kunnen bij meerdere vaccinatielocaties in Twente. Hierbij zal 
rekening gehouden worden met de verschillende gemeenten binnen de regio. Mensen wonende in een 
instelling en verpleeghuisbewoners zullen door de instelling zelf gevaccineerd worden. Mensen ouder dan 
75 jaar, mensen met een beperkte mobiliteit en mensen met een medische indicatie zullen door de huisarts 
gevaccineerd worden. 
 
Vraag 3: 
Welke (aanvullende) acties wil het college ondernemen om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk zoveel 
mogelijk inwoners van Dinkelland worden gevaccineerd? 
 
Antwoord 3: 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heft een landelijke vaccinatiestrategie uitgerold. Landelijk 
wordt getracht door een optimale inzet van mensen, middelen en structuren de uitvoer van deze 
vaccinatiestrategie zo snel als mogelijk te laten verlopen. 
Op dit moment zijn wij allen sterk afhankelijk van de goedkeuring, werking, levering en distributie van 
vaccins. De huidig toegelaten vaccins zullen in beperkte leveringen worden afgegeven. Deze levering is niet 
voldoende voor een volledige enting van onze bevolking. De invloed op de snelheid van inenten is op dit 
moment dan ook niet aan de orde en zal in lijn zijn met de landelijke vaccinatiestrategie zoals 
gecommuniceerd door de Rijksoverheid. 
De afgelopen maand heeft de GGD Twente daarbij ervaren dat de gekozen vaccinatiestrategie niet in beton 
gegoten is. Om verschillende redenen kunnen dan ook nog wijzigingen plaats vinden.   
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


