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Aan:  College van B&W gemeente Venlo (via griffie) 
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO  
Onderwerp: Ondersteuning huisartsen bij vaccinatie 
Datum: Maandag 15 maart 2021 
 
 
Geacht college, 
 
De regering heeft in haar vaccinatiestrategie een belangrijke rol toebedeeld aan huisartsen. 
Er zijn echter signalen dat huisartsen tegen problemen aanlopen bij de toediening van het 
vaccin tegen Covid-19. Een van de problemen is dat huisartsenpraktijken qua wachtruimte 
soms onvoldoende toegerust zijn.  
Ook krijgen wij signalen dat huisartsen de voorkeur geven aan het vaccineren buiten de 
kantooruren om de reguliere zorg niet te belasten. In de beleving van de SP kan de lokale 
overheid hierin ondersteuning bieden.  
Vandaar dat wij onderstaande vragen aan u stellen: 
 
 

1. Bent u bereid om in overleg te treden met de huisartsen, huisartsenkoepel Cohesie 
en GGD in Venlo om te beoordelen waar de lokale overheid kan ondersteunen in dat 
deel van het vaccinatieprogramma waar de huisarts verantwoordelijk voor is?  

• Zo ja, op welke termijn gaat u dit overleg plannen?  
• Zo nee, waarom niet?  
• Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
2. Bent u bereid om, als dat nodig blijkt te zijn, ook gemeentelijk vastgoed ter 

beschikking te stellen voor de vaccinatie door huisartsen. Te denken is hierbij aan 
gemeentelijke sporthallen en/ of huizen van de wijk.  

• Zo nee, waarom niet?  
• Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
3. Bestaat er de mogelijkheid dat huisartsen vaccineren binnen het vaccinatiepunt op 

het kazerneterrein?  
• Zo nee, bent u bereid om met de Veiligheidsregio/ GGD in overleg te gaan om 

deze mogelijkheid wel te creëren?  
• Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
4. Bent u bereid om de gemeenteraad bij in aanloop naar de kadernota een beeld te 

geven over de voortgang van de vaccinatie in de gemeente Venlo en welke bijdrage 
de gemeente hierin gehad heeft?  

• Zo nee, waarom niet? 
 
 

Uitkijkend naar uw beantwoording binnen de gestelde termijn,  
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Ton Heerschop 


