Schriftelijke vragen
Reg. Nr. 2021-11
Datum:
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum beantwoording:
Behandeld in college van:

06-12-2021
Bram Horst (PvdA)
College via gemeentesecretaris
Gratis zelftest
13-12-2021
21-12-2021

[in te vullen door de griffie]
[in te vullen door de aanvrager]
[in te vullen door de aanvrager]
[in te vullen door de organisatie]
[in te vullen door de organisatie]

Toelichting
Als gevolg van de huidige pandemie en naar aanleiding van diverse persconferenties is het beleid
zoveel mogelijk een zelftest uit te voeren indien je o.a. op visite gaat bij iemand, werk of
bijeenkomsten bezoekt. Maar tevens voor kinderen op de basisschool is het advies voor 2 keer per
week te testen gekomen (welke gelukkig via de overheid wordt verstrekt). Tevens is daar
bijgekomen dat bij milde klachten men kan volstaan met een zelftest om zo een overbelasting bij de
GGD te verminderen. Een zelftest kost ongeveer € 3,00 per stuk; dit is een grote belasting op het
budget van mensen met een laag inkomen.
Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden:
1. Is het college ermee eens, dat om samen deze pandemie te bestrijden, een zelftest voor
iedereen betaalbaar en haalbaar moet zijn?
2. Dat als gevolg van deze maatregelen een groep inwoners deze zelftesten minder vaak zal
uitvoeren vanwege de kosten
3. Daarmee een groter verspreidingsrisico van het coronavirus ontstaat indien deze groep wel
o.a. op visite gaat of bijeenkomsten bezoekt
4. Of juist nog meer in een sociaal isolement terecht komt doordat zij juist minder de sociale
contacten opzoeken
5. Om in navolging van andere gemeenten in strijd tegen deze risico’s gratis zelftesten te
verstrekken aan iedereen die dit niet zelf kan bekostigen (bijvoorbeeld o.b.v. 120% bijstand)
6. Deze gratis te verstrekken via o.a. de locaties van STIP, maar eventueel ook kerken en
andere geschikte locaties
Antwoord
Het college vindt dat zelftests voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Om die reden hebben
wij een actie opgezet waarbij we 500 zelftests hebben ingekocht voor de minima. We verspreiden
deze zelftest via de volgende locaties: Stip, het gemeentekantoor, de Rode Beer, de Hof van Cramer
en De Heerd. Ook worden er zelftests verstrekt aan de Voedselbank die deze zal verwerken in de
voedselpakketten. Met de kerken zijn we op dit moment nog in overleg of zij een rol kunnen
vervullen in de distributie van de zelftests. De bijstandsgerechtigden ontvangen een nieuwsbrief

met de informatie over de beschikbaarheid en de afhaalmogelijkheden van deze zelftest, ook zullen
we artikelen publiceren via social media.
Omdat we willen dat onze inwoners met kerst al over deze zelftests, hebben we de actie snel
opgezet en uitgevoerd.
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