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De raadsleden de dames Arp en Klokkenburg-Reedeker en de heer Mahmood hebben op 3 september
2021 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig
artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad,
beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De vaccinatiegraad in Den Haag blijft achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Daarom zet
de GGD Haaglanden in op een wijkgerichte aanpak.
1.

Is het college bekend met het artikel “Moskeeën vragen gemeente Den Haag en GGD om steun
met vaccineren: 'Maar er gebeurt niks'” van Omroep West?

Ja, het college is bekend met dit artikel.
2.

Kan het college bevestigen dat moskeeën hebben voorgesteld hun deuren te openen als
vaccinatielocatie en om voorlichting te geven bij het vrijdagmiddaggebed, maar dat dit niet is
gebeurd? Zo ja, waarom niet?

GGD Haaglanden staat in contact met diverse moskeebesturen en islamitische besturen in Den Haag,
waaronder de Federatie Islamitische Organisaties. Vanuit dit contact zijn enkele
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Gemeente Den Haag en GGD Haaglanden zijn geruime tijd
in gesprek met moskeeën om dit verder uit te bouwen. Dit heeft ertoe geleid dat in september 2021 is
afgesproken dat acht moskeeën in Den Haag worden ingezet als vaccinatielocatie. Het moet ertoe
leiden dat inwoners over de drempel worden geholpen om zich alsnog te laten inenten tegen het
coronavirus.
Ondanks dat er in de afdoening van de motie ‘Betrek wijkinitiatieven bij aanpak coronacrisis’ (RIS
308141) van de ChristenUnie/SGP, SP en NIDA staat dat de gemeente in gesprek is gegaan met
sleutelfiguren in de wijk, constateren we uit recente berichtgeving dat er in de praktijk een kloof is
tussen de gemeente en de GGD aan de ene kant en initiatieven en verzoeken tot samenwerking vanuit
de wijk of religieuze organisaties aan de andere kant.
3.

Kan het college uitleggen waarom het niet lukt om snel te reageren op verzoeken van religieuze
organisaties en wijkinitiatieven?

Zie het antwoord op vraag 4.
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4.

Wat gaat het college doen om de zelfbenoemde stroperigheid van de gemeente in de reactie op
de verzoeken en initiatieven uit de wijk op te lossen?

De start van het fijnmazig vaccineren lag precies in de piek van de massavaccinatie. Hierdoor kon niet
direct overal op geacteerd worden maar dat was binnen enkele dagen wel het geval. Zo konden
gemeente Den Haag en GGD Haaglanden binnen enkele dagen na de start van het fijnmazig
vaccineren ingaan op verzoeken van religieuze organisaties en wijkinitiatieven.
GGD Haaglanden blijft zich inzetten op fijnmazig vaccineren en heeft contact met diverse organisaties
en heeft in samenwerking met deze organisaties veel vaccinatie-acties georganiseerd voor specifieke
doelgroepen, zoals ongedocumenteerden, dak- en thuislozen, vrouwenopvang, sekswerkers, de
Chinese en Ghanese gemeenschap. Zie ook vraag 5 hoe lokale (wijk)initiatieven aangemeld kunnen
worden.
Voor tijdelijke locaties in de wijken is, in het kader van Den Haag tegen Corona, sprake van nauwe
samenwerking tussen diverse buurthuizen, wijkorganisaties huisartsenpraktijken,
stadsdeeldirecteuren en GGD Haaglanden. Dit met als doel om in diverse wijken met een lager
vaccinatiepercentage een mogelijkheid te creëren om informatie en een vaccinatie te krijgen.
Omdat de vaccinatiegraad, ondanks alle inzet van betrokken organisaties in de wijken, de gemeente en
GGD, achterblijft bij het landelijke gemiddelde is recent een extra opgaveteam aangesteld om de groep
die zich tot nu toe niet heeft laten vaccineren alsnog te mobiliseren. Hierbij zullen alle mogelijkheden
daartoe verkend en benut worden.
5.

Kan het college aangeven hoe het proces verloopt als iemand een initiatief wil nemen voor een
lokale vaccinatieactie of informatiecampagne? Waar kunnen ze terecht? Hoe wordt dat
vervolgens binnen de gemeente of de GGD opgepakt? Op welke termijn staat de GGD dan voor
de deur?

Een initiatiefnemer kan zich melden bij corona@denhaag.nl of bij GGD Haaglanden via
covidvaccineren@ggdhaaglanden.nl. Als de initiatiefnemer een groep belangstellenden kan
mobiliseren kan GGD Haaglanden, indien gewenst, op korte termijn een actie op maat organiseren.
Een locatie dient wel aan een aantal eisen te voldoen, dit zal met de initiatiefnemer worden
doorgesproken. Het is voor een tijdelijke of pop-up locatie van belang dat er 1 (doel)groep
gemobiliseerd wordt. Daarnaast is van belang dat een locatie daadwerkelijk (en in voldoende mate)
bezocht wordt, omdat de beschikbare capaciteit aan artsen beperkt is.
6.

Is het college bereid om in samenwerking met de GGD-wijkinitiatieven, religieuze organisaties,
(sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en clubs proactief te benaderen om samen
te werken bij het vaccineren van specifieke groepen en/of het verspreiden van informatie over
vaccinatie? Zo nee, waarom niet?

Uiteraard is het college daartoe bereid.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
Ilma Merx
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