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Geachte voorzitter,
In de vergadering van de Statencommissie Bestuur van 15 februari jl. is bij het agendapunt “Vragen van
commissieleden over het nieuws van de dag” door de fractie van D66 de kwestie rond de vaccinatiegraad
in Zeeland aan de orde gesteld.
Na een discussie hierover binnen deze commissie is door het lid van ons college, de heer De Reu,
toegezegd dat hij hierover contact zou zoeken met de eerst aangewezen instantie in deze, de GGD.
Dit gesprek heeft maandag 18 februari jl. in aanwezigheid van o.a. de directeur van de GGD en de
jeugdarts plaats gevonden.
Vanaf 2018 zijn er door het Rijk meer financiële middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor
stimulering van vaccinatie. Deze middelen zijn vervolgens doorgeschoven naar de GGD.
Deze gelden worden benut om met twijfelende ouders gesprekken aan te gaan, dan wel deze
herhaalgesprekken aan te bieden, desgevraagd (nadere) uitleg te geven en om er achter te komen
waarom ouders twijfelen.
De jeugdarts en verpleegkundigen doen er alles aan om ouders te ondersteunen om met de juiste
informatie de -voor ouders en kind- juiste beslissing te nemen. Van dwang is uiteraard geen sprake.
Daarmee ligt er in feite reeds een plan van aanpak waar vanuit Provinciale Staten om is gevraagd.
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Aangezien toegezegd is om op de uitkomsten van dit gesprek met de GGD richting uw Staten terug te
komen tijdens uw vergadering van 1 maart a.s., lijkt het goed de bevindingen dienaangaande vooraf te
delen.
Wij vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie
voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en
waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van
verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer
0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken.
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U
richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
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