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Door de fractie van de PvdA zijn raadsvragen gesteld over het beschikbaar stellen van COVID-19 
zelftesten. Hieronder geven wij antwoord op deze vragen.  

 
Vragen  

Zelftesten op het coronavirus wordt steeds belangrijker bij het bestrijden van de crisis. Vanaf 
vandaag mogen mensen met klachten die kunnen wijzen op corona een zelftest doen om te 

controleren of ze met het virus zijn besmet. Als de uitslag negatief is hoeven ze niet thuis te 
blijven.  

COVID-19 Zelftesten kosten geld. Ze zijn verkrijgbaar vanaf ongeveer drie euro per stuk. Niet 
iedereen kan die zelftesten even gemakkelijk betalen. Zeker in gezinssituaties waarin meerdere 

mensen vaker getest moeten worden kunnen de kosten snel oplopen. De PvdA is bezorgd dat deze 
kosten voor mensen die financieel krap zitten een reden zijn om niet of minder te testen. 

 
1) Deelt u deze zorg? Zo ja, bent u met ons van mening dat hier wat aan gedaan moet 

worden? 
 

Antwoord: Ja, we herkennen dit. Gezien de discussie over bestaanszekerheid lijkt het een logische 
stap om de zelftesten voor mensen met een minimuminkomen gratis of tegen gereduceerd tarief 

beschikbaar te stellen. 
 

2) Is het college bereid om zelftesten beschikbaar te stellen voor inwoners met een lager 
inkomen? 

 
Antwoord: Ja, als door het rijk gratis zelftesten worden geleverd, dan kunnen we inwoners met 

een laag inkomen voorzien van zelftesten. De informatie die we nu hebben leert ons dat het 
ministerie van VWS hierin een coördinerende rol neemt. We hopen zo spoedig mogelijk uitsluitsel 

te krijgen over de zelftesten voor minima, of we als gemeente hier een rol in krijgen en hoe een en 
ander logistiek wordt ingericht.  

 
3) Welke mogelijkheden heeft het college om zelftesten goedkoper of gratis beschikbaar te 

maken zonder gelijk een beroep te hoeven doen op de algemene reserve?  
 

Antwoord: We hebben besloten om voorafgaand aan de levering van zelftesten door het Rijk, op 
voorhand zelf deze verstrekking te gaan doen. Hiermee worden onze inwoners met een minimum 

inkomen zo spoedig mogelijk voorzien van gratis zelftesten. De testen zijn vanaf 23 december 
2021 beschikbaar bij de receptie van het stadhuis. We maken dit bekend via de geëigende 

kanalen, waaronder Alinea en de coronapagina van onze website. 
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4) De PvdA zou hier graag antwoorden op hebben voor de raadsvergadering van 22 
december. Hiermee geeft u de PvdA de mogelijkheid om eventueel tijdens de 

raadsvergadering nog een motie in te dienen rond het beschikbaar stellen van gratis 
zelftesten mocht het college hier geen ruimte voor vinden. 

 
Antwoord: De beantwoording vindt plaats voor de gevraagde datum. 

 
 

Wij hopen hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. 
 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


