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Onderwerp: vaccinatiegraad in Dinkelland 

Bij dezen dien ik schriftelijke vragen in over de vaccinatiegraad in Dinkelland.  
> 1) Welke acties gaat het college ondernemen om de vaccinatiegraad van BMR en DKTP 
volledig afgesloten omhoog te krijgen, minimaal boven de 95%?  
>  
> 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? 
>  
> 3) Is het college bereid inzichtelijk te maken hoeveel mensen behorende tot deze 
doelgroep werkt in de kinderopvang/gastouderbureaus? Zo nee, waarom niet? 
>  
> 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? 
>  
> 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? 
 
> 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? 
 
>  
> 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? 
>  
> 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?  
 
> 9) Hoe ziet de voorlichting inzake HPV-vaccinatie er nu precies uit in Dinkelland? 
>  
> 10) Wanneer volgen de cijfers van de GGD die de vaccinatiegraad per Dinkellandse kern 
weergeven? 
>  
> 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? 
 



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? 
 


