
Gemeente Houten

Onderdoor 25
Postbus 30, 3990 DA Houten
Telefoon 030 639 26 11
Fax 030 639 28 99
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Internet: www.houten.nl

Aan het raadslid W. van den Berg (SGP-Houten)
i.a.a. de leden van de raad en de commissieleden

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen
8 december 2021 24 november 2021 756746 geen

Onderwerp
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Geachte heer van den Berg,
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Op 24 november jl. heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement 
van orde voor de raad over testen voor toegang locatie.

Vraag 1:  Hoe en door wie wordt afgewogen waar coronatestlocaties komen? Zowel voor 
Testen voor Toegang als voor testen bij klachten?

Antwoord:
De verantwoordelijkheid voor het openen van locaties voor testen bij klachten ligt bij de GGD. De 
GGD’en in ons land bepalen, elk voor hun eigen verzorgingsgebied, waar locaties gewenst zijn. Ze 
streven hierbij naar een optimale geografische spreiding. Alle GGD’en werken volgens landelijke 
richtlijnen van het RIVM. Vanuit de landelijke, identieke basis is er ruimte voor regionaal maatwerk, in 
overleg met bijvoorbeeld de zorginstellingen in de regio. Zo kan de GGD afspraken maken met 
organisaties in de regio over hoe het daadwerkelijke testen is verdeeld of ingericht. Hierdoor zijn 
regionale verschillen tussen de GGD’en mogelijk.

Testen voor Toegang wordt gefaciliteerd door de Stichting Open Nederland (SON) in opdracht van 
het ministerie van VWS. Bij de stichting aangesloten commerciële testaanbieders kunnen zelf 
aangeven waar, wanneer en hoeveel personen zij kunnen testen. Zo kan de markt inspringen daar 
waar er vraag is naar coronatesten. Testaanbieders bepalen zelf waar ze zich vestigen. Via een portal 
kan de gemeente de behoefte aan testen voor toegang indienen. Dit heeft de gemeente Houten 
gedaan. 

Vraag 2: Bent u zich ervan bewust dat vanuit Houten gezien de dichtstbijzijnde locaties voor 
Testen voor Toegang in Nieuwegein en Bunnik zijn? De reistijd bedraagt ongeveer een kwartier 
met de auto, twintig minuten met de fiets en respectievelijk twintig en veertig minuten met het 
OV.

Antwoord:
De opdracht van de minister van VWS aan SON luidt ervoor te zorgen dat in ons land iedereen 
binnen 30 minuten rijafstand zich kan laten testen. Testen kan - naast Nieuwegein en Bunnik - in 
Vianen, maar ook op diverse locaties in Utrecht waaronder de Jaarbeurs en Hoog Catharijne, op 10 
minuten reisafstand van Houten per trein.
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Vraag 3: Kunt u zich ervoor inzetten dat er centraal in Houten een testlocatie komt, in ieder 
geval voor Testen voor Toegang? En zo ja, op welke termijn verwacht u dat dit gerealiseerd 
kan worden?

Antwoord:
Er zijn recent gesprekken gevoerd tussen marktpartijen over de mogelijkheden om in het centrum van 
Houten een locatie te openen voor Testen voor Toegang. Dat heeft tot op heden geen concreet 
resultaat opgeleverd. Zoals aangegeven in het antwoord bij vraag 1 heeft de gemeente hier in feite 
geen rol. Wel hebben wij bij SON een signaal afgegeven zich in te spannen voor een locatie in 
Houten.
 
Met de GGD regio Utrecht zijn wij in gesprek over de opening in Houten van een locatie voor testen 
bij klachten. Wij verwachten dat hierover op zeer korte termijn meer duidelijkheid kan worden 
gegeven. 
 
Tenslotte kunnen wij melden dat GGD regio Utrecht – mede op verzoek van de burgemeester – een 
vaccinatielocatie heeft geopend in wijkcentrum De Vuurtoren. Hier zal van 26 november 2021 tot en 
met 25 februari 2022, iedere vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur, worden gevaccineerd. Mensen kunnen 
er terecht voor de 1e en 2e coronaprik (ook zonder afspraak) en – wel op afspraak - voor een 
boostervaccinatie.

Verder kan worden gemeld dat de GGD een Buitenlandse Vaccinatiebewijzen (BLVB) locatie opent 
op zaterdag 11 december in de Expo Houten. Hier kunnen vaccinatiebewijzen worden omgezet naar 
Nederlandse bewijzen. Deze locatie heeft een landelijke functie. 

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de gemeenteraad verzonden.

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Gerald van der Linden via telefoonnummer 
(030) 63 92 611.

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris, 

$handtekening$

de burgemeester,
ndtekening2$

A.J. Barink G.P. Isabella
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