
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
 
Schriftelijke vragen: Vaccinatiestrategie kwetsbare groepen 
 
 

Rotterdam, 19 april 2020 
 
Geacht college, 
 
Een hoge vaccinatiegraad is van belang omdat het mensen beschermt tegen de ziekte 
Covid-19 en zal zorgen dat de corona-maatregelen weer opgeheven kunnen worden. Het 
is dus belangrijk om ook moeilijk bereikbare groepen zoveel als mogelijk te vaccineren. 
Daarom vroegen wij in een actualititeitendebat in december 20201 aandacht voor de 
vaccinatiestrategie van kwetsbare doelgroepen zoals dak- en thuislozen en 
arbeidsmigranten. De reactie van Burgemeester Aboutaleb daarop stemde ons hoopvol: 
“We hebben een paar kwetsbare groepen waar bijzondere aandacht voor zal zijn. Dat zal 
zeer zeker gelden voor dak- en thuislozen maar dat zal ook gelden voor de vele 
duizenden in Nederland die niet in de systemen van de overheid zijn te vinden, 
bijvoorbeeld mensen die ongedocumenteerd zijn (..). Ook hier is aan de orde dat de 
volksgezondheid voorgaat op allerlei andere juridische of justitiële vraagstukken. Het 
inenten zal zeer zeker ook de aandacht krijgen.”  
 
Inmiddels zijn wij enkele maanden verder. Het vaccineren tegen Covid-19 krijgt eindelijk 
vaart. In Nederland zijn momenteel bijna 3,7 miljoen mensen minimaal 1 maal 
gevaccineerd.2 Daarom zijn wij ook benieuwd hoe de vaccinatiestrategie in Rotterdam 
voor arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en ongedocumenteerden verder is ontwikkeld.  
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 

1. Op welke wijze bent u van plan het vaccineren van dak- en thuisloze 
Rotterdammers te organiseren? Bij de beantwoording graag ingaan op het verschil 
tussen mensen in de nachtopvang (met CO-pas en in beeld bij hulporganisaties), 
bankslapers (waarvan slechts een deel een gemeentelijk postadres heeft) en 
buitenslapers (slechts gedeeltelijk in beeld bij hulporganisaties)? 

2. Arbeidsmigranten die hier kortdurend zijn hoeven zich niet in te schrijven in het 
BRP. Hoe gaan deze mensen toch uitgenodigd worden voor een vaccinatie? Wie is 
hiervoor verantwoordelijk? 

3. Op welke wijze bent u van plan het vaccineren van ongedocumenteerde 
Rotterdammers te organiseren? 

4. De Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) denkt dat het 
het beste is om de vaccinatie van ongedocumenteerden plaats te laten vinden bij 
diverse opvanglocaties in de stad. Dit omdat de ongedocumenteerden zich bij 
deze locaties veiliger voelen en dan eerder aanwezig zullen zijn. Van belang 
hierbij is dat ROS minimaal 2 weken van tevoren ingelicht wordt over de locatie 
zodat deze moeilijk bereikbare doelgroep ingelicht kan worden.  
In hoeverre sluit dit aan bij de voorgenomen vaccincatiestrategie en kunt u hen 
hierin tegemoet komen?  

5. Wanneer verwacht u dat de hierbovengenoemde groepen (dak- en thuislozen , 
arbeidsmigranten en ongedocumenteerden) in aanmerking komen voor hun 
vaccinaties? En hoe gaat u er voor zorgen dat deze personen (indien nodig) voor 

 
1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/686589/Actualiteitenraad%2010-12-2020 
2 https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/cijfers-vaccinatieprogramma 
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een tweede keer kunnen worden opgeroepen en daadwerkelijk terugkomen voor 
hun tweede vaccinatie?  

6. Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze groepen goed en correct worden geïnformeerd 
over het belang van vaccineren en de mogelijkheden hiertoe? En hoe gaat u 
hierbij om met eventuele taalbarrières?  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Lies Roest  Tjalling Vonk 
GroenLinks  ChristenUnie-SGP   


