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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Gemeentebelangen VVD, met
betrekking tot de vaccinatiebereidheid in Twente.
Ons besluit
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.
Toelichting
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen.
Vraag 1:
Heeft de portefeuillehouder scherp waarom jeugd in Twente in deze mate vaccinaties afwijst?
Antwoord vraag 1:
Uit de recente uitvraag van de GGD Twente naar de vaccinatiebereidheid in Twente is zichtbaar dat de
vaccinatiebereidheid door de tijd heen toeneemt. Dit is in overeenstemming met het landelijk beeld van de
vaccinatiebereidheid. De GGD Twente heeft specifiek uitgevraagd waarom deelnemers van het onderzoek
twijfelen of niet bereid zijn zich te laten vaccineren. Daarbij is naar voren gekomen dat de grootste groep
mensen die aangeeft dat zij zich niet willen laten vaccineren of daarover twijfelen zich afvragen of een
vaccinatie inderdaad de uitweg is van de Coronacrisis. Daarnaast is een groep bang voor de bijwerkingen
van het vaccin of de eventuele onbekende lange termijn gevolgen van het vaccin.
Vraag 2:
Weet de portefeuillehouder of dit in Tubbergen in gelijke mate speelt?
Antwoord vraag 2:
De uitvraag van de GGD Twente is regionaal uitgevoerd en voldoende representatief voor de gemeente
Tubbergen.
Vraag 3:
Hoe verhouden de Twentse en/of Tubbergse cijfers zich tot het landelijke beeld?
Antwoord vraag 3:
De cijfers van de lokale bereidheid en landelijke bereidheid zijn als volgt: Landelijk is in de groep 16-39
jarigen tussen 74,9% en 81,2% bereid zich te laten vaccineren. Voor de regio Twente is dit 74%, 15% weet
het nog niet.

Vraag 4:
Wat doen wij op dit moment aan voorlichting over coronavaccinaties?
Antwoord vraag 4:
Voorlichting over de coronavaccinaties wordt georganiseerd door de GGD Twente. Als gemeente delen we
het voorlichtingsmateriaal zoveel mogelijk. Denk aan filmpjes op onze sociale media kanalen en uitleg op
onze website.
Vraag 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.
Antwoord vraag 5:
Wanneer vaccinatiebereidheidcijfers daartoe aanleiding geven doordat deze bijvoorbeeld verder afwijken
van het landelijk beeld, kan het een aanvulling zijn om voor de gemeente Tubbergen extra voorlichting te
organiseren. Omdat er nog onvoldoende beeld is hoe jongeren uit de gemeente Tubbergen denken over het
belang van extra voorlichting, wordt deze vraag meegenomen op de bijeenkomst genaamd ANOROC
(CORONA) op 22 april. Bij deze bijeenkomst wordt met een groep jongeren gesproken over hun ideeën over
manieren waarop we samen kunnen zorgen voor elkaar en de gevolgen van de Corona-maatregelen kunnen
verminderen. Daarnaast wordt bij het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd, waarin een
activiteitenaanbod voor jongeren wordt opgezet, aandacht besteed aan de vaccinatiebereidheid. Informeren
over de coronavaccinatie is hierbij geen specifiek doel, maar wordt hierin wel meegenomen.
Vraag 6:
Werkt de portefeuillehouder samen met andere Twentse gemeenten en de GGD Twente om zoveel mogelijk
bereik met voorlichting te hebben?
Antwoord vraag 6:
Een afvaardiging van de gemeente Tubbergen sluit aan bij het door de GGD Twente georganiseerde
regionale overleggen over COVID 19. Aan dit tweewekelijkse overleg nemen zowel ambtenaren als
portefeuillehouders deel. Hier worden de actuele stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van
bijvoorbeeld besmettingscijfers, belastbaarheid van de zorg en aantal gevaccineerde mensen besproken als
ook regionale acties en beleid omtrent communicatie.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is
L.Legtenberg@tubbergen.nl
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