Schriftelijke vragen

ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten
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Geachte Raad,
Door de GroenLinks-fractie zijn op woensdag 22 december 2021 vragen gesteld met
betrekking tot Sneltesten voor minima. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder
aan.
“In de commissie vergadering van M&S van 2 december jl, hebben de fracties van D66 en
GroenLinks mondelinge vragen gesteld met als strekking of het College het verstrekken
van gratis sneltesten voor minima in Voorschoten wil overwegen.
Wethouder Spil, als vervangster van wethouder De Bruijn,/Het college en een aanwezige
ambtenaar gaven aan dat de gemeente aan het kijken is wat er eventueel geregeld kan
worden voor huishoudens in Voorschoten waarvoor de kosten van sneltesten
problematisch zou kunnen zijn.
Intussen is het bijna drie weken later en is het stil in Voorschoten omtrent dit onderwerp.
Het college heeft aangegeven hierop terug te komen en gelet op het onderwerp is er ook
een behoorlijke urgentie.”
Vraag 1. Wat is de status van het verstrekken van sneltesten aan de groep
Voorschotenaren die deze sneltesten lastig zelf kunnen financieren?
Antwoord 1. Er is een inventarisatie gehouden door de gemeente bij scholen en de
voedselbank wat de behoefte is van minima voor gratis zelftesten. Deze inventarisatie is
inmiddels afgerond. De Voedselbank Voorschoten geeft aan dat er nog niet veel
vraag/behoefte lijkt te zijn voor de zelftesten vanuit cliënten van de Voedselbank. Alle
scholen in Voorschoten, op de Emmaus na, hebben gratis zelftesten ontvangen van het Rijk
en delen deze uit aan scholieren.
Vraag 2. Is het College voornemens het verstrekken van deze sneltesten aan deze
groep Voorschotenaren uit te voeren?
Antwoord 2. Ja
Vraag 2a/ Zo ja, wanneer kunnen wij verwachten dat deze verstrekking gaat
starten? En hoe gaat deze actie gecommuniceerd worden?
Antwoord 2a. Er worden vanaf begin januari 2022 gratis sneltesten verstrekt aan minima
welke een bijstandsuitkering ontvangen en aan cliënten van de Voedselbank. De testen zijn
gratis bij de bibliotheek verkrijgbaar. Dit wordt z.s.m. op de website van de gemeente en in
de Voorschotense krant gepubliceerd. Ook komt er een bericht in de maandelijkse
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Nieuwsbrief aan cliënten met een bijstandsuitkering. Andere inwoners die een inkomen
hebben onder de bijstandsnorm kunnen ook gratis zelftesten ophalen bij de bibliotheek.
Vraag 2b/ Zo nee, welke gevolgen gaat deze keuze hebben voor de bestrijding van
de Corona-pandemie in Voorschoten?
Antwoord 2b. Niet van toepassing
De vragen zoals aangekondigd in de commissie Mens en Samenleving van 2 december 2021
worden met deze beantwoording tevens als afgedaan beschouwd (toezegging 237).

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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