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Betreft

Toezegging n.a.v. artikel-40 vragen dalende vaccinatiegraad

Geachte leden van de commissie Sociale leefomgeving,
Op 11 juni jl. heeft u besloten om de beantwoording van de artikel-40 vragen
inzak de dalende vaccinatiegraad te betrekken bij de lokale nota Publieke
Gezondheid (RIS-dossier: 2417867). Tijdens deze commissievergadering heeft u de
vraag gesteld of de gemeente bereid is om scholen, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen gelegenheid te bieden om niet-gevaccineerde kinderen te
weigeren ter bescherming van andere kinderen. Ter bespreking van deze vraag
heeft u het college verzocht om inzicht in de (juridische) mogelijkheden hiertoe. In
deze brief het antwoord:
Ook wij, het college van B&W, vinden het onwenselijk en zorgelijk dat een steeds
groter wordende groep ouders ervoor kiest om hun kind(eren) niet te vaccineren.
Vanuit het gemeentelijke toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang zijn er
geen concrete handvatten i.r.t. de vaccinatieplicht of stappen die
kinderopvangorganisaties hier zelf in kunnen zetten. Uiteraard volgen we de
landelijke ontwikkelingen over al dan niet verplichte vaccinatie van kinderen om
toegang te krijgen tot kinderopvang op de voet. Zo nodig passen we onze
beleidsregels hier op aan.
Juridische mogelijkheden
Op dit moment zijn er (landelijk) geen juridische mogelijkheden voor
kinderopvangorganisaties om kinderen te mogen weigeren dan wel wegsturen als
zij niet gevaccineerd zijn. De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft voor de
zomer in een rapport aan het ministerie van VWS geadviseerd een wet voor te
bereiden die vaccinatie wettelijk verplicht als de vaccinatiegraad nog verder daalt
(de ondergrens wordt op dit moment berekend door het RIVM). Het al dan niet
uitsluiten van kinderen van kinderopvang moet bij de overheid liggen en niet bij
een kinderopvangorganisatie, aldus de commissie. Dit najaar wordt de reactie op
het rapport en een voorstel vanuit het ministerie verwacht.
Niet verplichten, wel steunen
We zien wetgeving voor kinderopvangorganisaties om niet-gevaccineerde
kinderen te weigeren als een landelijke aangelegenheid en niet als een lokale
taak. De risico's van niet-vaccineren houden niet op bij onze gemeentegrenzen.
Daarnaast is het, in afwachting van een mogelijk nieuwe wet, juridisch ook nog
niet mogelijk. Als lokale overheid verplichten we kinderopvangorganisaties dus
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niet, maar we willen hen wel ondersteunen wanneer zij de keuze maken om nietgevaccineerde kinderen de toegang te weigeren. Dit doen we vanuit onze bredere
verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede kinderopvang, die bijdraagt aan de
ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Meer mogelijkheden om vaccinatiegraad te verhogen
Het (verplicht) weigeren van niet-gevaccineerde kinderen door
kinderopvangorganisaties is slechts één van de vele mogelijkheden om de
vaccinatiegraad te verhogen. Zoals u in de beantwoording van de artikel-40
vragen heeft kunnen lezen, is er dit jaar in de regio Zuid-Holland Zuid door een
multidisciplinair team (GGD/JGZ) gewerkt aan een publieke gezondheidsstrategie.
Het bijbehorende uitvoeringsprogramma wordt eind dit jaar verwacht, waarin een
combinatie van verschillende maatregelen centraal staat.

Met vriendelijke groet,

Peter Heijkoop
wethouder Zorg en Onderwijs

Pagina 2/2

