Motie rijksvaccinatieprogramma
De gemeenteraad van Woensdrecht, in zitting bijeen op 21 februari 2019,
constaterende dat:
- De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma per 1 januari 2019
decentraliseert naar de gemeenten en dat het RVP vanaf die datum verankerd is
in de Wet Publieke Gezondheid.
- Daarmee naast het toedienen van de vaccinaties ook de individuele communicatie
en voorlichting over het RVP nu onder bestuursbevoegdheid van de gemeentes
valt.
- Gemeenten erop toe moeten zien dat de uitvoeringsorganisaties de vaccinaties
toedienen met inachtneming van de daaraan gestelde professionele eisen en een
zo hoog mogelijke vaccinatiegraad moeten nastreven.
- De vaccinatiegraad daalt, omdat naast ouders die uit religieuze overwegingen hun
kinderen niet laten vaccineren ook een nieuwe groep – vaak hoogopgeleide –
ouders hun kinderen niet laten vaccineren.
overwegende dat:
- Kinderen pas met 14 maanden de BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond)
krijgen.
- Mensen met een bepaalde aandoening überhaupt niet gevaccineerd kunnen
worden.
- Bovenstaande groepen afhankelijk zijn van groepsimmuniteit, waarbij minimaal
95% van de bevolking gevaccineerd moet zijn.
- Er in de (social) media vaak een false balance is van informatie, waarbij meningen
van kritische prikkers evenveel ruimte krijgt als wetenschappelijke feiten.
- Kritische ouders vaak argwanend zijn over informatie vanuit het RIVM en andere
overheidsorganisaties en dat voorlichting vanuit zorgprofessionals zoals
verloskundigen, kraamverzorgenden en (kinder)artsen waarschijnlijk effectiever
is.
- De vaccinatiegraad in de gemeente Woensdrecht onder de 95% is, maar we niet
weten of de werkelijke vaccinatiegraad hoger ligt dan 95% doordat er inwoners
van de gemeente Woensdrecht zijn die in België gevaccineerd worden.
- De gemeente Woensdrecht verantwoordelijk is en dus de controle hierover moet
hebben.
draagt het college op:
- Bij de communicatie over vaccinaties rekening te houden met laaggeletterden en
mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn om de vaccinatiegraad hoog te
houden en eventueel te verhogen.
- De gegevens van het aantal inwoners uit de gemeente Woensdrecht dat in België
gevaccineerd wordt structureel te monitoren om zodoende een reëel percentage in
beeld te krijgen betreffende de vaccinatiegraad in de gemeente Woensdrecht.
- De Belgische mensen die niet woonachtig zijn in de gemeente Woensdrecht, maar
die wel gevaccineerd worden in de gemeente Woensdrecht niet mee te nemen in
het percentage over de vaccinatiegraad in de gemeente Woensdrecht.
- Via de verantwoordelijke instanties het nut en de noodzaak van vaccinaties extra
te benadrukken in het kader van de volksgezondheid en zo de vaccinatiegraad te
verhogen
en gaat over tot de orde van de dag.
Hoogerheide, 6 februari 2019.
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