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Onderwerp 

Afdoening motie onderzoek testen zonder afspraak 

  

Uw raad heeft in de raadsvergadering van 25 november 2021, ter bespreking van de 

‘Gedachtewisseling Coronacrisis’, de door het raadslid mevrouw Klokkenburg ingediende motie 

‘Onderzoek testen zonder afspraak’ (RIS310772) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

  

Constaterende, dat:  

• er in bepaalde stadsdelen in Den Haag, zoals Laak, Centrum en Escamp, een lage 

vaccinatiegraad is; 

• mensen zich bij klachten niet altijd laten testen; 

 

Overwegende, dat: 

• testen belangrijk is om verspreiding van het virus tegen te gaan; 

• er drempels voor het maken van een testafspraak zijn, zoals afstand tot een testlocatie, het 

moeten maken van een afspraak en een uitgebreide triage; 

• juist in wijken met een lage vaccinatiegraad de mogelijkheid van laagdrempelig testen van 

groot belang is om verspreiding van het virus tegen te gaan; 

• de GGD Amsterdam testen zonder afspraak in testbussen en testunits mogelijk maakt ;23 

• het in alle testlocaties van de GGD Rotterdam-Rijnmond mogelijk is om te testen zonder 

afspraak; 

• de grote druk op de teststraten op dit moment testen zonder afspraak niet mogelijk maakt, 

maar dit een goede en laagdrempelige manier kan zijn om de testbereidheid omhoog te 

krijgen als de druk op de teststraten lager is; 
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Verzoekt het college, om: 

• samen met de GGD te onderzoeken hoe andere steden testen zonder afspraak hebben opgezet 

en te onderzoeken of testen zonder afspraak ook op termijn in Den Haag ingevoerd kan 

worden in wijken met een lage vaccinatiegraad en de raad hierover te informeren. 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Gezien de forse toename in het aantal testen en testverzoeken is op landelijk niveau besloten te 

stoppen met testen zonder afspraak. Dit geldt ook voor regio Haaglanden. Wanneer daar op termijn 

wel weer de mogelijkheid toe bestaat is het college bereid de mogelijkheid hiertoe te onderzoeken.  
 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


