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Inleiding en 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? 

2) Bent u daarmee bereid om zelftesten beschikbaar te maken voor inwoners met een lager inkomen? 

3) Welke mogelijkheden heeft de gemeente Dalfsen om zelftesten goedkoper of gratis beschikbaar te 

maken? 

 

 

 

Beantwoording: 

1. Het college realiseert zich dat het aanschaffen van Covid-19 zelftesten door huishoudens met een 

laag inkomen financieel een forse opgave kan zijn. Daarom heeft het college besloten om de Covid-19 

zelftesten beschikbaar te stellen voor deze doelgroep.  

 

2. De Covid-19 zelftesten zijn inmiddels ingekocht en worden middels het deelpakket aan huis 

afgeleverd door vrijwilligers van de kerken in onze gemeente. Daarmee worden de zelftesten bij in 

totaal 230 adressen thuisbezorgd. Inwoners van de gemeente Dalfsen met een laag inkomen die geen 

zelftest ontvangen, kunnen deze afhalen op het gemeentehuis in Dalfsen en bij de Infopunten in 

Nieuwleusen en Lemelerveld.  

 

3. Bedoeling is uiteraard dat de zelftesten met name beschikbaar komen voor mensen met een laag 

inkomen. Om de drempel niet te hoog te laten zijn, zal vooralsnog bij de afname op het gemeentehuis 

en de Infopunten geen controle op plaatsvinden.  

 

 

 

 


