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Geachte heer Kevelam en mevrouw Pluimers-Foeken, 
 
Op 22 oktober heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van 
de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende de vaccinatiebus in 
Kootwijkerbroek. Graag reageren wij op uw vragen. 
 
Vraag 1:  
Is het college met ons van mening dat zij zich maximaal moet inspannen om gelegen-
heid te bieden aan inwoners zich vrijwillig te laten vaccineren teneinde de vaccinatie-
graad in de gemeente te verhogen? 
 
Antwoord:  
Toename van de vaccinatiegraad heeft prioriteit voor het college. Wij streven naar dui-
delijke informatievoorziening over vaccinaties tegen het coronavirus en laagdrempelige 
mogelijkheden tot vaccineren.  
 
Vraag 2:  
Is het college met ons van mening dat het goed is initiatieven op dit gebied te onder-
steunen, zeker als het op verzoek van inwoners zélf is en in een kern waarvan de vac-
cinatiegraad vermoedelijk relatief laag is? 
 
Antwoord: 
Ja. De GGD neemt, in afstemming met de gemeente, initiatief om de mogelijkheid tot 
vaccineren zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden. Zij doet dit op een manier die bij 
de lokale gemeenschap past.  
 
Vraag 3:  
Hoe heeft de gemeente de belangen afgewogen van de groep jongeren die verzocht 
om de vaccinatiebus en zij die kennelijk aangaven “dat er geen draagvlak was voor de 
bus”? Temeer daar er op geen enkele wijze sprake kan zijn van dwang, hinder, over-
last, geur, lawaai, of wat dies meer zij. 
 
Antwoord: 
Het doel van het inzetten van een vaccinatiebus is een hogere vaccinatiegraad. Dat is 
steeds het uitgangspunt geweest. Toen Café Wessels liet weten dat enkele jongeren 
hadden aangegeven zich wel te laten vaccineren als de vaccinatiebus dichterbij zou 
staan, leek het inzetten van dit middel een goede optie. Gaandeweg kwamen er steeds 
meer signalen dat de inwoners van Kootwijkerbroek niet naar deze vaccinatiebus zou-
den komen. De inzet van de vaccinatiebus zou daarmee niet bijdragen aan het doel: 
een hogere vaccinatiegraad. 
  



 

Blad 2  

Vraag 4:  
Kan het college concreet uitleggen wat ‘draagvlak voor een vaccinatiebus’ überhaupt 
betekent? 
 
Antwoord:  
Draagvlak betekent “ondersteuning en goedkeuring hebben voor plannen die je wilt 
gaan uitvoeren”. In dit geval gaat het dus om steun voor het plan om de vaccinatiebus 
in Kootwijkerbroek te plaatsen. Gebleken is, dat de komst van de vaccinatiebus bij veel 
Kootwijkerbroekers op weerstand kon rekenen en dat mensen de bus niet zouden be-
zoeken. Daarmee was er dus geen draagvlak voor het middel ‘vaccinatiebus’.  
  
Vraag 5 en vraag 6:  
Op basis van wat voor een type signalen (inhoud én vorm) hebben de gemeente en de 
GGD besloten de vaccinatiebus niet in Kootwijkerbroek te laten komen? Wij zien hierbij 
graag een concreet antwoord. 
 
Citaat BK: “Vrijdagochtend besloten gemeente en GGD in overleg toch af te zien van 
het bezoek aan Kootwijkerbroek. Aanleiding is dat de komst van de bus vanuit verschil-
lende kanten in het dorp op weerstand moet rekenen”.  
a) Waar zou deze weerstand uit gaan bestaan?  
b) Was de vorm, de inhoud en de frequentie van deze weerstand zodanig ernstig dat 

dit het besluit rechtvaardigt? Graag een toelichting. 
 
Antwoord:  
Het betreft meerdere signalen over weerstand tegen de komst van de vaccinatiebus. 
Op basis daarvan is besloten de vaccinatiebus in Kootwijkerbroek te annuleren. 
 
Vraag 7:  
Is het college met ons van mening dat wij moeten werken aan vertrouwen onder jonge-
ren in het politieke systeem? Zo ja, hoe moeten wij deze maatregel uitleggen aan hen? 
 
Antwoord:  
Het annuleren van de vaccinatiebus in Kootwijkerbroek moet bezien worden in een bre-
der geheel. Er wordt gezocht naar de beste manier om inwoners die gevaccineerd wil-
len worden zo goed mogelijk te faciliteren. Het college is, gelet op de eerder benoemde 
weerstand, van mening dat er in Kootwijkerbroek gezocht moet worden naar andere 
manieren die passen bij de gemeenschap. Ook voor de jongeren.  
 
Vraag 8:  
Mochten mensen in Barneveld inspiratie halen uit dit voorbeeld en het draagvlak voor 
de vaccinatiebus aan de Kapteijnstraat in twijfel trekken, neemt het college dan in over-
weging ook deze standplaats te schrappen? Zo nee, waarom dan wel in Kootwijker-
broek? 
 
Antwoord: 
Dit is niet aan de orde. In de afgelopen maanden is gebleken dat de vaccinatiebus aan 
de Kapteijnstraat in Barneveld een succes is en op draagvlak kan rekenen. Wekelijks 
komen hier gemiddeld 150-200 mensen voor een vaccinatie zonder afspraak.  
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Vraag 9: 
Bent u bereid alsnog een of meerdere zaterdagen de vaccinatiebus in Kootwijkerbroek 
te stationeren? 
 
Antwoord: 
Wij zijn van mening dat het niet zinvol is een vaccinatiebus te stationeren op een plek 
waar er te weinig animo voor is.  
 
Daarom wordt, naast de bestaande mogelijkheden, gezocht naar alternatieven voor 
laagdrempelige vaccinatie. Naast de inzet van de vaccinatiebus kan de GGD bijvoor-
beeld ook, op verzoek van de huisarts, vaccins leveren voor vaccineren via de huisart-
senpraktijk. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
W. Wieringa   J.J. Luteijn 
Secretaris   Burgemeester 
 


