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Onderwerp  

Verhogen vaccinatiegraad in West Betuwe 

 

Kennisnemen van 

Voorstel maatregelen verhogen vaccinatiegraad West Betuwe. 

 

Inleiding 

De gemeenteraad heeft een aantal malen vragen gesteld over de vaccinatiegraad in West Betuwe. Met 

de bijgevoegde informatienota informeert het college de gemeenteraad over de activiteiten die al zijn 

uitgevoerd in 2019 en die worden uitgevoerd in 2020. Met diverse partijen worden afspraken gemaakt 

over de informatieverbetering ten aanzien van vaccineren. Diverse bronnen (RIVM, Nivel) geven aan 

dat het onder de aandacht brengen van vaccineren van belang is voor het verhogen van de 

vaccinatiegraad.  

 

Kernboodschap 

In de bijlage staat aangegeven wat de actuele stand van zaken voor de vaccinatiegraad van West 

Betuwe is.  

Daarnaast worden in de bijlagen een aantal maatregelen genoemd om de vaccinatie graad te 

verhogen. Een aantal maatregelen zijn al in 2019 ingevoerd. De belangrijkste maatregel is 

communicatie door individuele voorlichtingsgesprekken met inwoners.  

 

Consequenties 

Er moeten aanvullende afspraken met organisaties als Santé en GGD worden gemaakt. Deze twee 

organisaties zijn al bezig met verhoogde inzet van communicatie en informatiegesprekken. Dat komt 

omdat er landelijk ook veel aandacht voor vaccinatie is.  

 

Financiën 

Op dit moment geen. Er worden gesprekken met Santé en GGD gevoerd over de voorgestelde aanpak. 

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn en of die er zijn. 

Er komt een communicatieplan. Ook daarvan is nog niet duidelijk of er financiële consequenties zijn. 
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Communicatie 

Met de samenwerkingspartners (Santé en GGD) wordt besproken wat hun rol is en hoe de 

vaccinatiegraad kan worden verhoogd. Met de overige partners (scholen, kerken, huisartsen, 

verloskundigen) wordt besproken hoe zij met de doelgroep in aanraking komen en wat hun rol is.  

Met de overige partners (scholen, kerken, huisartsen, verloskundigen) wordt besproken hoe zij met de 

doelgroep in aanraking komen en wat hun rol is. 

 

Bijlage(n) 

Verhogen vaccinatiegraad in West Betuwe. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


