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Yerseke, 17 September 2018 

 

Onderwerp: Beleid sociaal domein & vaccinatie 

 

Geacht College,  
  
Naar aanleiding van de kadernota Sociaal Domein stelt de VVD dat de doelstellingen zéér algemeen 
en niets zeggend zijn. Het ontbreekt aan concrete meetbare resultaatdoelstellingen. Kunt u aangeven 
hoe de gemeente de kwaliteit van het beleid Sociaal Domein meet en beoordeeld? 

Aanleiding voor dit standpunt is de vaccinatiegraad binnen de gemeente Reimerswaal. Op basis van 
diverse publicaties in de media maakt de VVD zich zorgen over de vaccinatiegraad in Reimerswaal. 
De vaccinatiegraad in het land is verder gedaald is onder de door het RIVM als ‘veilig’ gestelde norm 
van 95%. In de gemeente Reimerswaal is dit zelfs 74%, het laagst in heel Zeeland.  
  
Veiligheid van onze inwoners is van essentieel belang. Waar men er in het verleden in geslaagd is om 
ernstige en soms dodelijke ziekten uit te bannen, lopen kinderen, zeker in onze gemeente, een 
steeds groter gevaar om deze ernstige ziekten, met evenzeer ernstige complicaties, alsnog op te 
lopen. Een uiterst zorgelijk. Wij erkennen de lichamelijke integriteit en de gewetensvrijheid van een 
persoon. Echter, de algehele volksgezondheid, met name van kinderen, loopt gevaar en daar maken 
wij ons zorgen over.  
  
Naast de keuze om niet te vaccineren op religieuze gronden, wordt het aandeel niet-vaccineren op 
basis van vermeende negatieve effecten van vaccineren, steeds groter. Uit onderzoek blijkt dat 
ouders die deels vaccineren en ouders die niet vaccineren, kennisvragen veelal niet correct 
beantwoorden vanwege overtuigingen die zij over vaccineren hebben. Dit in tegenstelling tot ouders 
die wel vaccineren: zij hebben significant meer kennisvragen goed. De spookverhalen op sociale 
media lijken een eigen leven te gaan leiden. Al met al is kennisverbetering en juiste 
informatievoorziening erg belangrijk om de kans te vergroten dat ouders hun kinderen laten 
inenten.   

1. Kan het college aangeven in hoeverre de volksgezondheid geborgd kan worden met deze 
lage vaccinatiegraad? 

2. In hoeverre is er overleg met de GGD en het CJG om dit onderwerp “aan de kaak te stellen’, 
zeker specifiek in relatie tot de gemeente Reimerswaal? 

3. In hoeverre wordt de vaccinatiegraad als beleidsspeerpunt opgenomen en er een brede 
maatschappelijke discussie gevoerd waarbij de raad actief zal worden geïnformeerd. 

 

 

http://www.vvdreimerswaal.nl


 

VVD Reimerswaal – p/a Thea Laban - Carel Fabritiuslaan 39 – 4401 SB Yerseke 
www.vvdreimerswaal.nl 

 

 

4. Hoe verloopt de communicatie vanuit de jeugdgezondheidszorg naar ouders/verzorgers toe, 
die ervoor kiezen hun kind niet te vaccineren? Krijgen ouders informatie/voorlichting over de 
gevolgen van keuze tijdens een consult of wordt er zonder meer afgezien van het vaccineren 
wanneer ouders deze keus uiten? 

5. Is het college ervan op de hoogte dat er regelmatig spookverhalen en complottheorieën de 
ronde doen over de gevaren/risico’s van het vaccineren? Zo ja? Op welke wijze gaat het 
college en haar zorgpartners om met deze verhalen en theorieën? Zo nee, wat is het college 
voornemens hieraan te doen? 

6. Deelt het college het standpunt van de VVD dat ouders recht hebben op adequate en 
volledige informatie over de vragen/zorgen die zij hebben alvorens de keus te maken hun 
kind al dan wel/niet te vaccineren? Zo ja, hoe is het college voornemens zorg te dragen voor 
het aanbieden van deze informatie opdat ouders een weloverwogen keuze kunnen maken? 

7. Welke concrete acties heeft het college ondernomen om zich in te spannen om te voldoen 
aan de door de WHO gestelde streefnormen? 

8. Is het college bereid, in samenwerking met betrokkenen, een intensieve(re) 
voorlichtingscampagne te voeren gericht op het verhogen van de vaccinatiegraad? 

9. Daarnaast lijkt het de VVD verstandig te achterhalen wat medewerkers binnen het sociale 
domein zoals het consultatiebureau nog verder kunnen doen aan voorlichting/communicatie 
en investeren in de mogelijkheden hiervoor. Bijvoorbeeld GGD-artsen die een speciaal 
vaccinatiegesprek voeren met jonge ouders om ze te wijzen op het belang van vaccineren. 
Voorlichting aan kinderen vanaf 12 jaar zodat ze weten dat ze zelf mogen kiezen voor 
inenten, ook als hun ouders het er niet mee eens zijn. 

Graag ontvangen wij een schriftelijk antwoord op onze vragen.  

  
Vriendelijke groeten, 

Namens VVD-afdeling Reimerswaal 
 

 

 

Thea Laban     Ida Sinke 

Fractievoorzitter VVD Reimerswaal  Raadslid VVD Reimerswaal 

 

 

  
Bron: www.rivm.nl   ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017’  
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