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Geachte raadsleden,
Op 3 februari jI. heeft de D66- fractie raadsvragen gesteld over de vaccinatie-planning voor de oudere
inwoners uit Huizen en uit de regio Gooi en Vechtstreek in het algemeen. In deze brief leest u ons
antwoord op de gestelde vragen.
1. Bent u bekend met het feit dat de 90-plussers uit Huizen die mobiel genoeg zijn om zelfstandig naar
een vaccinatielocatie te gaan vanaf dinsdag 26 januari telefonisch een afspraak mochten maken met de
GGD voor het vaccineren?
Ja, de huisarts heeft bepaald welke 90-plussers daartoe in principe in staat waren.
2. Bent u bekend met het feit dat in elke geval enkele 90-plussers uit Huizen die dinsdag 26januari na
1 7h00 belden om een afspraak te maken, te horen kregen dat zij pas over drie weken terecht konden
en niet in de eigen regio, maar in Amersfoort.
De GGD heeft mij bericht dat dit berust op een misverstand bij het landelijke afspraken call center. Er was
vanaf het begin voldoende ruimte in onze vaccinatiestraten, de eerste dagen in Huizen en vanaf maandag
1 februari bij onze leeftijd bestendige straat in het regiogebouw in Bussum.
3. Kunt u ons zeggen hoeveel ouderen te horen hebben gekregen dat zij niet in de eigen Regio terecht
konden?
Dat is helaas niet te achterhalen.
Wij begnjpen dat de ouderen van wie wij hoorden dat zij naar Amersfoort moesten reizen voor de
vaccinatie, inmiddels te horen hebben gekregen dat ze binnen drie weken in Bussum terecht kunnen. Op
de website van de GGD staan alleen de locatie in Bussum (voor de eerste vaccinatie) en Huizen (voor de
tweede vaccinatie) vermeld. Dit staat ook vermeld in de Corona Update. Hierin staat tevens dat vanaf 1
februari ook 85-plussers een afspraak kunnen maken voor het vaccineren.
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4. Kunt u ons bevestigen dat wj/ uit bovenstaande mogen afleiden dat alle oudere inwoners uit Huizen er
zeker van mogen zijn dat zij in de regio gevaccineerd zullen worden?
Ja, tenzij iemand zelf aangeeft liever elders gevaccineerd te willen worden.
5. Zo ja. Kunt u ons bevestigen dat alle inwoners die in eerste instantie te horen kregen dat zij elders
gevaccineerd moesten worden, zijn teruggebeld met de mededeling dat zij in Bussum terecht konden?
Nee, want het is niet te achterhalen wie dat te horen heeft gekregen.
6. Kunt u ons zeggen waarom het tot drie weken kan duren voordat ouderen die bellen voor een afspraak,
een eerste vaccinatie krijgen?
Dat berust dus op een misverstand, vanaf het begin was er voldoende plaats.
7. Kunt u een indicatie geven wanneer de vaccinatie van de 85-plussers in de regio zal zijn afgerond?
In de loop van de volgende week verwachten wij de eerste ronde van de 85-plussers te hebben afgerond;
vijf weken later krijgen zij dan de tweede prik. Binnen enkele dagen na nu (3 februari) ontvangen alle 80
plussers een uitnodiging van het RIVM om een afspraak te maken bij het landelijke calI center.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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