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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van (datum collegebesluit) hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Beantwoording schriftelijke vragen VVD fractie d.d. 28 oktober 2019 inzake de vaccinatiegraad in Dinkelland. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
U middels deze raadsbrief te informeren over de beantwoording van de vragen van de VVD-fractie inzake de 
vaccinatiegraad. 
 
Toelichting 
Op 28 oktober jl heeft de fractie van de VVD schriftelijke vragen ingediend die betrekking hebben op de 
vaccinatiegraad in Dinkelland. In deze raadsbrief beantwoorden wij deze vragen na overleg met de GGD 
Twente die voor het Rijksvaccinatieprogramma uitvoert. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
De fractie van de VVD heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld die wij bij deze willen beantwoorden. 
1) Welke acties gaat het college ondernemen om de vaccinatiegraad van BMR en DKTP volledig afgesloten 
omhoog te krijgen, minimaal boven de 95%? 
Op dit moment is nog niet bekend hoe het jaar 2019 wordt afgesloten. De BMR –volledig afgesloten -stond 
op 24 juni 2019 op 93,9 %. De DKTP – volledig afgesloten- op die datum op 94,3 %. Verwachting is dat in de 
eerste helft van 2020 de exacte cijfers voor het hele jaar 2019 bekend zijn. 
Landelijk wordt geconstateerd dat de terugloop van het aantal vaccinaties gestagneerd is en nu stabiel lijkt. 
Vanuit het college zal extra aandacht gevraagd worden bij de GGD Twente om te zorgen voor toename van 
de dekkingsgraad. 
De vaccinatiegraad in Dinkelland ligt echter al(behoudens HPV) relatief hoog. Binnen Twente varieert de 
vaccinatiegraad per gemeente tussen de 86% en 98%. 
Zie ook overzicht https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50055NED/table?dl=216E7 
Hierin staan de cijfers van de afgelopen jaren. 
Op https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-
internationaal/zuigelingen#!node-bmr-vaccinaties-driepositie-postcodegebied  staan de cijfers van Dinkelland 
vergeleken met andere gemeenten in Twente. 
2) Is het college bereid om samen met de GGD in kaart te brengen om hoeveel inwoners het gaat die tussen 
1965 en 1975 geboren zijn die geen BMR-vaccinatie hebben gekregen? Zo nee, waarom niet? 
Het college is van mening dat hier geen taak ligt voor de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het Rijksvaccinatieprogramma tot 18 jaar en krijgt daarvoor middelen die via de GGD Twente worden ingezet. 
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De gemeente heeft daarnaast op voorhand geen toegang tot de gegevens op persoonsniveau om dit in kaart 
te brengen. 
In geval er een uitbraak van mazelen zou optreden, gaat het Rijk (Ministerie van VWS i.s.m. het RIVM) 
maatregelen nemen en draagt zorg voor een adequate campagne en uitvoering. Er ligt dus op voorhand 
geen verantwoordelijkheid bij de gemeente.  
3) Is het college bereid inzichtelijk te maken hoeveel mensen behorende tot deze doelgroep werkt in de 
kinderopvang/gastouderbureaus? Zo nee, waarom niet? 
Cijfers over wie er binnen deze doelgroep valt en werkzaam zijn in de kinderopvang en gastouderbureau zijn 
via de brancheverengingen op te vragen. Hier ligt vooralsnog geen wettelijk voorgeschreven taak voor 
gemeenten. De branchevereniging is met het rijk in gesprek over de nemen maatregelen. Daar is nog geen 
uitkomst van bekend. De branche richt zich echter vooral op een strenger toelatingsbeleid en vraagt om 
wettelijke maatregelen. Voor de stand van zaken verwijzen wij graag naar www.kinderopvang.nl 
Diverse individuele organisaties voor kinderopvang in den lande hebben zelf het beleid van het vaccineren 
van de eigen medewerkers ingezet mede afhankelijk van het toelatingsbeleid van de betreffende organisatie. 
Vooralsnog wachten wij als college eerst de uitkomsten af van de landelijke stellingname. Mocht hier een 
taak voor de gemeente zijn weggelegd zullen we die vanzelfsprekend, samen met onze GGD Twente, 
uitvoeren. 
4) Is het college het met de Dinkellandse VVD eens dat met name mensen geboren tussen 1965 en 1975 
die in de (Dinkellandse) kinderopvang werken zich alsnog in zouden moeten laten enten? Zo nee, waarom 
niet? 
Het college begrijpt de bezorgdheid van de VVD. Echter, de gemeente is verantwoordelijk voor het 
Rijksvaccinatieprogramma tot 18 jaar en krijgt daarvoor middelen die via de GGD Twente worden ingezet. 
De vaccinatiegraad en behoefte van werknemers van geboortejaar tussen 65-75 achten wij een Arbo 
aangelegenheid en een keuze van de branchevereniging, de verantwoordelijke werkgever en de werknemer. 
Zie hiervoor ook de beantwoording vraag 3. 
In geval er een uitbraak van mazelen zou optreden, gaat het Rijk maatregelen nemen en draagt zorg voor 
een adequate campagne en uitvoering. Er ligt dus op voorhand geen verantwoordelijkheid bij de gemeente 
maar werken we mee aan de landelijke campagne vanuit het Ministerie van VWS en het RIVM. 
5) Is het college bereid om samen met de GGD en kinderopvang/gastouderbureaus met een voorstel te 
komen om deze doelgroep alsnog in te laten enten? We begrijpen dat dit de verantwoordelijkheid is van de 
kinderopvang/gastouderbureaus zelf, maar bestaat er een mogelijkheid dat deze doelgroep bereikt wordt via 
de kinderopvang/gastouderbureaus m.b.v. ondersteuning van de GGD? 
Wanneer de branche kinderopvang/gastouderbureaus de ondersteuning van de GGD wil, zal de GGD altijd 
bereid zijn om hier tegen kostendekkend tarief aan mee te werken. Het is niet wenselijk om het initiatief 
vanuit de gemeente te laten starten om dat de branche zich over heel Nederland uitstrekt. Het verdient dus 
aanbeveling om aan te sluiten bij initiatieven vanuit de landelijke branchevereniging. Het college van 
Dinkelland ziet daar als zodanig geen zelfstandige rol. 
6) Wat gaat het college er aan doen om de doelgroep in het algemeen (dus buiten de 
kinderopvang/gastouderbureaus) die geboren is tussen 1965-1975 te bereiken? 
We zullen als college aansluiten bij bredere campagnes. Vooralsnog zijn hiertoe echter nog geen initiatieven 
bekend. De wenselijkheid van een campagne zou op zijn minst in regionaal verband maar liever in nationaal 
verband moeten plaatsvinden vanuit het Ministerie van VWS en het RIVM. We zullen hiervoor bestuurlijke 
aandacht vragen in de bestuurlijke commissie Publieke Gezondheid. 
7) Bestaat er een mogelijkheid dat het college i.s.m. de GGD een voorlichtingscampagne start in Dinkelland 
en andere gemeenten oproept hetzelfde te doen inzake HPV-vaccinatie? 
HPV voor 12-jarige meisjes is gericht op gezondheidswinst voor het individu, er wordt geen groepsimmuniteit 
nagestreefd. Jongens worden (nog) niet gevaccineerd. Vanaf 2021 zal dit anders zijn. Verhogen van de 
HPV-vaccinatiegraad betekent dus niet een algemene gezondheidswinst voor de gehele bevolking zoals bij 
andere vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. 
Op dit moment voert de JGZ de HPV-vaccinaties uit als groepsvaccinatie; ouders ontvangen een uitnodiging 
vanuit het RIVM met daarin aanvullende informatie over de HPV-vaccinatie en een link naar online-
informatie. Voorlichtingscampagnes m.b.t. het belang van HPV-vaccinaties worden door de rijksoverheid 
gevoerd. 
8) Welke acties gaat het college ondernemen om de vaccinatiegraad van HPV omhoog te krijgen? De 
wethouder gaf tijdens de commissievergadering aan dat deze al flink gestegen is maar onderbouwt dit 
vervolgens niet met cijfers. Kunnen we de meest recente cijfers ontvangen? 
Er vindt dit najaar (2019) een inhaalcampagne plaats. Hierbij worden meisjes van 15 jaar en ouder 
uitgenodigd op de locatie om alsnog de HPV vaccinaties (3 vaccinaties voor 15+) te ontvangen. Meegelift 
wordt op de campagnes vanuit het ministerie van VWS en het RIVM. 
Daarnaast zijn er ook landelijke ontwikkelingen (vaccinatie alliantie, informed consent) die tot doel hebben 
om de vaccinatiebereidheid voor het RVP te verhogen. Ook hierin zal vanuit GGD Twente worden 
deelgenomen en waar nodig per gemeente verder worden ingezoomd vanuit zowel JGZ als IZB. 
9) Hoe ziet de voorlichting inzake HPV-vaccinatie er nu precies uit in Dinkelland? 

http://www.kinderopvang.nl/


Zie antwoord bij vraag 7. Daarnaast doet het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 
(Nivel) momenteel onderzoek naar de effectiviteit van interventies gericht op het verhogen van de 
vaccinatiegraad in brede zin (dus niet specifiek m.b.t. HPV). 
Daarnaast is sinds de invoering van de men.ACWY campagne de deelname aan de HPV vaccinatie 
verhoogd. 
10) Wanneer volgen de cijfers van de GGD die de vaccinatiegraad per Dinkellandse kern weergeven? 
Wij vragen ons af met welk doel deze vraag gesteld wordt. Zoals bij vraag 7 aangegeven is, is er v.w.b. HPV 
namelijk geen sprake van het nastreven van groepsimmuniteit. De cijfers per gemeente zijn beschikbaar. 
11) De wethouder heeft cijfers van de GGD van het jaar 2018 ontvangen en heeft dit o.i. prima verwoord in 
een raadsbrief. Wanneer kunnen we deze cijfers in de databank terug zien? Met andere woorden: kan onze 
databank Dinkelland in Cijfers up-to-date gemaakt worden zodat we onze controlerende functie goed uit 
kunnen blijven oefenen? 
Het college zal aandacht besteden aan de koppeling van de cijfers aan de databank Dinkelland. 
Overigens zijn de linken die genoemd staan bij de beantwoording van vraag 1 altijd toegankelijk voor breed 
publiek. 
12) Bestaat er een mogelijkheid om de statistieken van Dinkelland in Cijfers op te splitsen per kern? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, wat zal dat qua werkzaamheden (ongeveer) kosten? Zou dit een samengestelde 
stageopdracht kunnen zijn die door een wo- hbo- en mbo-student wordt uitgevoerd? 
 
Vanuit GGD Twente is het niet mogelijk de cijfers per kern aan te leveren. Dit vraagt op kindniveau uitzoeken 
welke vaccinaties een kind wel/niet ontvangen heeft en daarnaast een analyse door een epidemioloog van 
deze cijfers. Een zeer omvangrijke en tijdrovende klus waar GGD Twente onvoldoende voor geëquipeerd is. 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat vanuit de jeugdgezondheid van GGD Twente in contactmomenten 
met ouders het niet of onvoldoende gevaccineerd zijn van een kind steeds ter sprake wordt gebracht. 
  
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


