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Aan  College van Burgemeester & Wethouders  

van de Gemeente Barneveld 
 

Betreft  Schriftelijke vragen vaccinatieprogramma 
 

Datum 18 april 2019 
 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie 

van de VVD schriftelijke vragen aangaande de rapportage van GGD aangaande de 

vaccinatiegraad in Barneveld.  
 

De VVD is blij met de rapportage, maar minder verheugd over de lage vaccinatiegraad 

binnen onze gemeente.  Het is goed te vernemen dat er veel aandacht voor is en er extra 

wordt inzet om vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Allemaal een goede zaak! 

 

Keuze voor niet vaccineren wordt door de ouders op jonge leeftijd voor de kinderen 

gemaakt. Onder de (jong) volwassenen zal een groep zijn die niet achter deze keuze 

staat. Mochten deze volwassenen alsnog gevaccineerd willen worden zal dit voor eigen 

rekening zijn. Het vaccinatieprogramma van de GGD loopt tot 18 jaar en de 

basisverzekering vergoedt deze kosten niet. De VVD ziet dit als een drempel om op latere 

leeftijd alsnog te vaccineren. De GGD geeft aan dat vaccineren, ongeacht leeftijd, altijd 

zinvol is! 

 

Inwoners geboren is tussen 1965 en 1975 zijn niet gevaccineerd tegen mazelen. Het 

vaccin tegen mazelen is pas in 1976 opgenomen in het vaccinatieprogramma. De groep 

voor 1965 heeft allemaal wel mazelen gehad als kind omdat er in die tijd veel uitbraken 

waren. Bij de groep geboren tussen 1965 en 1975 is dat niet bij iedereen het geval. Met 

de recente uitbraken in binnen en buitenland bestaat er binnen onze gemeente een 

grotere kans dat deze volwassenen alsnog worden getroffen door de mazelen. 

 

De VVD stelt de volgende vragen: 

1. Is het college van mening dat alles in het werk gesteld moet worden op de 

vaccinatiegraad binnen de Gemeente Barneveld omhoog te krijgen? 

2. Is het college bereid om met de GGD een vaccinatieprogramma voor volwassen 

op te zetten? 

3. Is het college bereid de groep geboren tussen 1965 en 1975, die als kind geen 

mazelen hebben gehad, alsnog deze vaccinatie aan te bieden? 

4. Is het college bereid hier budget voor vrij te maken zodat dit kosteloos kan 

worden aangeboden?  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de VVD, 

 

Sandra Reemst-Start 

Raadslid | VVD Barneveld  

   


