
 
GEMEENTERAAD SLIEDRECHT 
Mondelinge vragen raadsleden aan het college van B&W (artikel 38 
vragen*) 
Het lid dat mondelinge vragen wilt stellen meldt dit onder opgave van het onderwerp en de 
vragen schriftelijk via de griffier bij de voorzitter aan uiterlijk op de dag van de vergadering 
vóór 12.00 uur. 
 
Artikel 38a Antwoordgarantie 
Indien aan de burgemeester of aan het college vragen worden gesteld op grond van artikel 
38 en die vragen tenminste 24 uur vooraf gaande aan het stellen van de vragen bij de 
voorzitter zijn gemeld, geldt een antwoordgarantie, zodat de vragen in de betreffende 
vergadering of bijeenkomst worden beantwoord. 
 
Datum: 14 december 2021 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad 
Sliedrecht, 
 
 
Steller vragen: raadslid mevrouw A.W. de Mul-Donker (fractie: SGP-ChristenUnie Sliedrecht) 
 
 
Onderwerp: coronazelftesten in Sliedrecht 
 
Toelichting: 
 
De aangepaste adviezen rondom coronazelftesten maken dat de vraag toeneemt. Op basis van 
recent wetenschappelijk onderzoek heeft het OMT geadviseerd dat zelftesten ook geschikt zijn om 
te gebruiken bij mensen met corona-gerelateerde klachten.  
 
Uit landelijke berichtgeving blijkt echter dat niet altijd aan de toegenomen vraag naar zelftesten 
kan worden voldaan; met lege schappen in de winkels tot gevolg. Daarnaast zijn er signalen dat er 
mensen zijn die wel willen testen, maar dat vanwege de hoogte van de testprijs niet doen. Voor 
inwoners en gezinnen met een laag inkomen kan het aanschaffen van zelftesten namelijk  
financieel een forse opgave zijn 
 

1. Is het college op de hoogte dat er niet altijd aan de toegenomen vraag naar zelftesten kan 
worden voldaan en in hoeverre speelt dit in Sliedrecht? 

2. In hoeverre is het college bekend met situaties waarin Sliedrechtse huishoudens wel willen 
testen, maar dat het huishoudboekje daar geen financiële ruimte voor biedt? Kunt u uw 
antwoord toelichten? 

3. Welke mogelijkheden zijn er vanuit de gemeente om financieel kwetsbare huishoudens in 
Sliedrecht tegemoet te komen bij het verstrekken van coronazelftesten? 

*Art. 38 Reglement van Orde 
1. Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende of besluitvormende vergadering mondelinge vragen stellen aan het college over 
het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. Voor wat betreft de 
besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/02/corona-gerelateerde-klachten-zelftesten-of-naar-de-ggd

