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Aan het college van B&W van Nijkerk
Nijkerk, 16 juli 2018

Geacht college,

Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad wil de CDA fractie vragen
stellen over de maatregelen die de gemeente Nijkerk kan treffen om te zorgen dat de
vaccinatiegraad van kinderen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken gehandhaafd blijft.
Na een alarmerend rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de
dalende vaccinatiegraad in ons land is een trend zichtbaar die het CDA zorgen baart. Terwijl vroeger
slechts kleine religieuze groeperingen vaccinatie afwezen, gebeurt dit nu veel breder, op pseudomedische gronden. Een groeiende groep mensen vindt dat vaccinaties schadelijker zijn dan de ziektes
waartegen ze beschermen. Op sociale media wordt tweeledige informatie verspreid en er zijn
websites die vele ouders doen twijfelen over bijwerkingen van vaccinaties.
Hierdoor wordt de vaccinatiegraad zo laag, dat vrijwel verdwenen kinderziektes weer opduiken in
westerse landen. Op vakantie naar Italië waar net een mazelen-epidemie is geweest maakt, met
name kleine kinderen in ons land, kwetsbaar voor deze (dodelijke) infectieziekten waarvoor
kosteloos ingeënt kan worden.
Het CDA hecht veel waarde aan onze gezondheidszorg en vindt het belangrijk op te komen voor
gezinnen met jonge kinderen die wellicht slachtoffer kunnen worden van deze groeiende trend.
Daarom willen wij het college de volgende vragen stellen:
1. Deelt het college de zorgen omtrent het rapport van het RIVM?
2. Hoe staat het met de vaccinatiegraad in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken? Is deze
dalende trend ook hier zichtbaar?
3. Is ook in de gemeente Nijkerk sprake van een dalende vaccinatiegraad, is het dan mogelijk
om (net als Barneveld van plan is) alle ouders van pasgeboren baby's een speciaal
vaccinatiegesprek met een jeugdarts van de GGD aan te bieden zodat ouders betrouwbare
informatie aangeboden krijgen en een bewuste keuze kunnen maken om over te gaan tot
vaccinatie?
Het CDA ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA,
Pam van de Weijer-Feuerstein

