
 

 

 
 
 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W  
 
Van:  raadslid N.A. Haarman (Gemeentebelangen VVD) 
Ontvangen: 23 maart 2021  

 

 
Onderwerp: vaccinatiebereidheid Twente 
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 

 
Het RIVM voert samen met de GGD’en onderzoek uit naar de impact van corona op de samenleving.  
Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat zij vinden van de gedragsmaatregelen, de 
bereidheid tot testen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat. Op de website 
www.twentsegezondheidsverkenning.nl publiceert de GGD Twente de resultaten voor de regio 
Twente. Ook brengt de GGD Twente de vaccinatiebereidheid in de regio in beeld. Deze bereidheid 
hangt samen met de leeftijd van mensen. Uit de peiling van februari blijkt dat vooral jonge 
Twentenaren (16-39 jaar) geen coronavaccinatie willen. Wij vangen om ons mij heen ook signalen op 
dat jeugd uit Tubbergen het lastig vindt om in te schatten waarom zij een vaccinatie zouden moeten 
nemen. Dat roept een aantal vragen bij ons op:  
 
 

1. Heeft de portefeuillehouder scherp waarom jeugd in Twente in deze mate vaccinaties afwijst?   
2. Weet de portefeuillehouder of dit in Tubbergen in gelijke mate speelt?  
3. Hoe verhouden de Twentse en/of Tubbergse cijfers zich tot het landelijke beeld? 
4. Wat doen wij op dit moment aan voorlichting over coronavaccinaties? 
5. Zou het een aanvulling zijn om met een korte en concrete boodschap mensen te informeren 

wat er van ze verwacht wordt en waar ze aan toe zijn, wat voor gevolgen dit heeft en wat het 
kan opleveren? Denk aan een simpele factsheet of een korte animatievideo, of een vraag aan 
mensen zelf waar zij behoefte aan hebben. 

6. Werkt de portefeuillehouder samen met andere Twentse gemeenten en de GGD Twente om 
zoveel mogelijk bereik met voorlichting te hebben?   

 
Conform artikel 37 van het Reglement van Orde, verzoeken wij u om de vragen zo spoedig mogelijk 
schriftelijk te beantwoorden, doch uiterlijk binnen dertig dagen.  
 

Ondertekening en naam:  
Gemeentebelangen VVD, 
 
 
 
 
N.A. Haarman 
 
Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad 
ingediend (....) (artikel 37 Reglement van orde). 

http://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/

