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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 
het College van GS, gesteld door 
mevrouw M. Hoek van de fractie 
50PLUS betreffende “Voldoende 
testcapaciteit GGD regio Utrecht” 
(d.d. 12-10-2020). 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
Toelichting: 
De GGD regio Utrecht heeft 7 teststraten ingericht waar de PCR test kan worden afgenomen, door middel van 
deze test wordt vastgesteld of iemand besmet is met het COVID-19 virus, in de volksmond geheten de 
Coronatest. De teststraten zijn alleen op afspraak te bezoeken, voor een afspraak dient men vooraf te bellen. 
De 50PLUS fractie heeft hierover de volgende vragen: 
 
- Is het huidige aantal van 7 teststraten voldoende voor het verrichten van de aangevraagde testen - Wat is de 
gemiddelde wachttijd tussen telefonische melding en testafspraak, is deze wachttijd voor alle teststraten 
hetzelfde of zijn de wachttijden in de stad Utrecht hoger dan elders.  
 
- Is de personele bezetting van de teststraten voldoende of zijn er thans al tekorten voor wat betreft bron- en 
contactonderzoek. 
 
- Door het toenemend aantal besmettingen neemt de druk op de testcapaciteit toe, wat merkt men hiervan bij de 
GGD regio Utrecht. 
 
- Welke voorzorgsmaatregelen heeft de GGD regio Utrecht genomen om over voldoende testcapaciteit en 
testmateriaal te beschikken nu uit de media blijkt dat daarvan tekorten dreigen te ontstaan. 
  
- Welke effecten verwacht GS na introductie van de Corona-Melder, de zogenaamde Corona-app die mogelijk 
aan het eind van de maand september voor het hele land gedownload kan worden.  
 
- Kan GS garanderen dat voldoende testcapaciteit en testmateriaal beschikbaar zal zijn alsmede voldoende 
personele bezetting om alle extra aanvragen te behandelen en het bron- en contactonderzoek uit te voeren. 
 
- Is de samenwerking tussen de teststraten zodanig dat doorverwijzingen kunnen plaatsvinden.  
 
 
 
 
Namens de fractie 50PLUS van de provincie Utrecht en hoogachtend, 

 

M. Hoek 


