
Castricum, 26 april 2019 

Onderwerp: Schriftelijke (vervolg-)vragen (niet) inenten van kinderen 

Geacht College, 

Wij hebben op 17 oktober 2018 uw antwoorden ontvangen op de vragen van CKenG inzake de 
vaccinatiegraad en het beleid daaromtrent in onze gemeente ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. 
De ontwikkelen nopen ons ertoe om aanvullende vragen over het onderwerp te stellen. 

Onze fractie heeft kennisgenomen van berichten uit de media dat met name in de Brabantse regio 
diverse kinderdagverblijven de toegang voor niet-gevaccineerde kinderen hebben geweigerd. Dit 
ondanks het mogelijke ontbreken van een wettelijke basis daartoe. 

Daarnaast heeft onze fractie kennisgenomen van een uitbraak van mazelen in een Haags 
kinderdagverblijf. 

Tevens zijn er berichten gekomen uit New York van een grote mazelenuitbraak onder een niet-
gevaccineerde populatie. 

Tenslotte wordt er vanuit de 2eKamer enige druk uitgeoefend op het kabinet om te komen tot een 
besluit kinderdagverblijven te sluiten voor niet gevaccineerde kinderen. 

Samengevat komt het erop neer dat duidelijk is dat het mazelenvirus zich goed staande kan houden als 
de vaccinatiegraad (te) laag is. Tevens lijkt het steeds meer te dringen dat er een beleid moet komen om 
ongevaccineerde kinderen die voor de verspreiding van onder meer het mazelenvirus kunnen zorgen, uit 
de omgeving van risicogroepen moeten worden gehouden. 

Intussen is onze fractie benaderd door diverse jonge en aanstaande ouders met de vraag: moeten wij 
onze kinderen nog wel naar een kinderdagverblijf laten gaan als er ook ongevaccineerde kinderen 
aanwezig zijn. Diverse ouders hebben ons al laten weten met die vraag te worstelen en overwegen hun 
kind thuis te houden. 



Onze vragen: 

1. Hoe kijkt u aan tegen de toenemende onrust onder (aanstaande en jonge) ouders in Castricum 

met betrekking tot het toelaten van ongevaccineerde kinderen op kinderdagverblijven gelet op 

de mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt? 

2. Bent u in overleg met de plaatselijke kinderdagverblijven over de situatie? 

3. Kunt u het begrijpen dat kinderdagverblijven hun deuren sluiten voor ongevaccineerde 

kinderen? 

4. Op welke wijze kunt u de kinderdagverblijven aanmoedigen een dergelijk besluit te nemen? 

5. Zult u kinderdagverblijven, die de deuren voor ongevaccineerde kinderen daadwerkelijk gesloten 

houden, ongemoeid laten? Graag een toelichting op uw standpunt. 

 

Graag zien wij uw antwoorden binnen de gestelde termijn tegemoet. 

 

Fractie CKenG 

 


