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U heeft ons op 21 september (conform artikel 12 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad)  
schriftelijke vragen gesteld inzake het coronabeleid. 
Hieronder de beantwoording van uw vragen in de volgorde zoals in uw verzoek is weergegeven. 
 
Toelichting 1: 
Op onze vragen hoeveel % van onze inwoners in Hardinxveld-Giessendam volledig gevaccineerd is en 
hoeveel % van onze inwoners principiële bezwaren heeft tegen deze vaccinatie, geeft een gedeeltelijk 
antwoord. U geeft aan dat de cijfers op diverse dashboarden te zien zijn en u beperkt zich tot een 
miniem antwoord.  
Wij willen u er op wijzen dat het zeer ongepast is om een antwoord op een vraag door een Raadslid 
zelf te laten uitzoeken, dat toont weinig respect voor de Raad. Uw onderstroom is feitelijk “zoek het zelf 
maar uit”. 
Vraag 1-1: 
Wij verzoeken u nogmaals om de juiste cijfers zoals genoemd op de door u genoemde dashboards aan 
ons door te geven  
 
Antwoord: 
Naar aanleiding van uw vragen heeft burgemeester Heijkoop contact met u opgenomen. Zoals hij 
toen al aan gaf, is het altijd onze bedoeling om uw vraag afdoende te beantwoorden. De cijfers 
wisselen voortdurend, daarom adviseren we u juist om de dashboards te raadplegen.  
Op het dashboard van de Rijksoverheid stonden de volgende cijfers: 

- Op 12 september was 62% van de volwassen bevolking in Hardinxveld-Giessendam volledig 
gevaccineerd. Het dashboard is geraadpleegd op 22 september. 

- Op 19 september was 71% van de volwassen bevolking in Hardinxveld-Giessendam volledig 
gevaccineerd. Het dashboard is geraadpleegd op 27 september. 

Uw tweede vraag gaat over het percentage inwoners dat principiële bezwaren heeft tegen vaccineren. 
Er zijn meerdere redenen mogelijk waarom inwoners zich niet laten vaccineren, maar deze zijn bij ons 
niet bekend. We hebben daar geen informatie over. 
 
Toelichting 2: 
Op onze vragen: Hoeveel % van de personeelsleden van onze ambtelijke organisatie is op dit moment 
volledig gevaccineerd? Hoeveel % van de personeelsleden heeft principiële bezwaren tegen de 
vaccinatie? Antwoord u dat het u onbekend is hoeveel er gevaccineerd zijn en hoeveel % principiële 
bezwaren tegen vaccinatie heeft. 
Uw antwoord beangstigt ons inzake de kwetsbaarheid van de slagvaardigheid van de organisatie. Zoals 
u weet heeft iedereen het recht om niet besmet te raken, tevens heeft u als werkgever een zorgplicht 
en hebben wij als College en Raad preventieve zorg als speerpunt in de programma’s staan. 

Geachte heer Philippo, 
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Vraag 2-1: 
Hoe gaat u als werkgever voorkomen dat gemeentelijke werknemers op hun werk door collega’s of 
derden besmet raken? Wat is uw beleid inzake? 
Antwoord: 
Allereerst bedankt voor uw zorg om de ambtelijke medewerkers. 
Als organisatie hechten we veel waarde aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. 
Afgelopen 1,5 jaar hebben we de landelijke adviezen vertaald in lokaal beleid, zoals ook te lezen was 
in de memo's die met de gemeenteraad zijn gedeeld. 
Op het gemeentehuis zijn een aantal aanpassingen gedaan om veilig te kunnen werken, zoals het 
plaatsen van meerdere schoonmaak- en desinfectiemiddelen. We breiden de digitale 
vergadermogelijkheden uit om hybride vergaderen te stimuleren. Ook benadrukken we de basisregels 
van het RIVM: was je handen, nies in je elleboog, geef geen handen en blijf thuis bij klachten en laat 
je testen.  
Tot 25 september was het landelijke advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Vanaf 25 september 
voeren we het beleid 'werk thuis als het kan, werk op kantoor als dat nodig is'. Wel staat het 
medewerkers vrij om volledig thuis te blijven werken als zij zich niet prettig voelen bij werken op locatie. 
We informeren de organisatie over het beleid en de maatregels door middel van een nieuwsbrief. Hier 
staan ook regels en adviezen in om een veilige werkomgeving te creëren met elkaar. We kunnen geen 
garantie bieden dat niemand besmet raakt. 
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Johan de Jager Dirk Heijkoop 


