
Datum: 7 mei 2019

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk
Van: VVD-fractie

Betreft: Vragen ex art. 41 RVO over de vaccinatiegraad in de gemeente Katwijk.

Geacht college,

In de media zijn verontrustende berichten te lezen over een vermindering van het aantal 
vaccinaties. Wereldwijd is een explosieve stijging te zien in het aantal gevallen van mazelen. 
Ook in Nederland hebben dit jaar al meer mensen de ziekte gekregen dan in voorgaande 
jaren. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is mazelen de eerste 
besmettelijke ziekte die opduikt wanneer de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is . 1

Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in vaccineren afneemt en men denkt dat het krijgen 
van mazelen niet ernstig is. Het gaat hier om het onderschatten van de ziekte met het risico 
dat mensen, in het bijzonder kinderen, hierdoor ernstig ziek worden of zelfs sterven. 
Daarnaast is er nog een groep mensen die vanuit religieus oogpunt hun kind(eren) niet laten 
vaccineren.

De VVD maakt zich hier zorgen over en heeft een aantal vragen aan het college hoe het in 
onze gemeente gesteld is.

1) Is het college op de hoogte van de zorgelijke ontwikkelingen rondom de verhoogde 
mazelenuitbraak wereldwijd?

2) De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slaat alarm, want de veilige vaccinatiegraad 
van 95% is in Nederland gedaald naar zo’n 90%. Kunt u aangeven hoe hoog de 
vaccinatiegraad in Katwijk is? Zo ja, wat is de actuele vaccinatiegraad?

3) Welke ontwikkeling laat de vaccinatiegraad in de gemeente gedurende de afgelopen jaren 
zien?

4) Is er verschil zichtbaar tussen de diverse kernen van de gemeente Katwijk? Zo ja, kunt u 
dit nader specificeren?

5) Mocht dit niet duidelijk zijn, kunt u dan onderzoeken hoe deze informatie te verkrijgen is?

6) Wat doet de gemeente actief in het stimuleren van ouders om kinderen te laten 
vaccineren?

7) Is het college bereid om gezien de zorgelijke actuele ontwikkelingen meer aandacht te 
besteden aan het vaccineren van kinderen?

 Zie https://www.nu.nl/weekend/5872524/waarom-mazelen-geen-ongevaarlijke-1

kinderziekte-zijn.html.



8) Is de vaccinatiegraad per peuterspeelzaal of andere vormen van kinderdagverblijf bekend 
bij de gemeente?

9) Is het college bereid in gesprek te gaan met peuterspeelzalen of andere vormen van 
kinderdagverblijf wanneer deze niet voldoen aan de veilige vaccinatiegraad van 95%?
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