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Geachte dames, heren, 

 

Overeenkomstig artikel 19 reglement van orde  treft u hieronder de algemene toelichting en de 

beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdA fractie gemeente Weesp aan het Regiobestuur, 

ingekomen op 12 mei, ons kenmerk nr. 21.000361. 

 

Algemene toelichting 

GGD Gooi en Vechtstreek heeft ervoor gekozen om de vaccinatie niet (ook) in het gele boekje te 

registreren. Wij volgen hierin de landelijke lijn van de corona-organisatie van GGD GHOR Nederland. Als 

door het Ministerie van VWS tot een andere beleidslijn wordt besloten (bijvoorbeeld naar aanleiding van 

de motie 1197 van Kuiken/Paternotte) dan zal GGD Gooi en Vechtstreek deze landelijke richtlijn uitvoeren. 

Tot die tijd handhaven we het beleid om de vaccinatie niet (ook) in het gele boekje te registreren. 

 

Dit leidt tot de volgende beantwoording van de schriftelijk ingediende  vragen: 

 

1.  Kan de Regio Gooi en Vechtstreek er zo spoedig mogelijk voor zorgen dat de GGD, voor hen die dat 

willen, de coronavaccinatie registreert in het gele vaccinatieboekje? 

 

Antwoord: 

Gelet op de beschrijving onder de algemene toelichting, is dit nu niet aan de orde. Als het landelijk besluit 

daartoe genomen wordt, zal de GGD deze uitvoeren.  

 

2. Kan de Regio Gooi en Vechtstreek mensen die worden opgeroepen voor vaccinatie op deze mogelijkheid 

attent maken? 

 

Antwoord: 

Neen, zie de beschrijving in de algemene toelichting. 

 

3.  Kan de Regio er ook voor zorgen dat ingezetenen van de Gooi en Vechtstreek waarvan (een) eerdere 

vaccinatie(s) niet in het gele boekje is cq zijn opgenomen, maar die hier wel prijs op stellen, op een GGD 

locatie dit alsnog kunnen regelen? 

 

Antwoord: 

Neen,  zie de beschrijving in de algemene toelichting..  
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Wij vertrouwen u hiermee afdoende te hebben beantwoord. 

 

Namens het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, 

De directeur publieke gezondheid, 

 
R. Stumpel   

 

 


