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Vragen VVD-fractie naar aanleiding van de mazelenuitbraak op Urk 

(https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/172036/mazelen-uitgebroken-op-urk) 

Zoals op 25 juni 2019 bekend is geworden, is er sprake van een uitbraak van de mazelen 

in onze buurgemeente Urk. De vaccinatiegraad op Urk ligt al jaren ver onder het landelijk 

gemiddelde, maar ook in Noordoostpolder daalt de vaccinatiegraad de laatste jaren. 

1. Is het college bekend met de dalende vaccinatiegraad in Noordoostpolder? 

Ja, het college is bekend met de dalende vaccinatiegraad in onze gemeente en maakt 

zich hier zorgen om.  

2. In hoeverre bestaat er, gezien het gegeven dat in Noordoostpolder de 

vaccinatiegraad van het BMR-vaccin onder de veilige norm van 95% ligt, een 

risico dat de mazelenuitbraak op Urk zich verspreid naar onze gemeente, of dat er 

een eigenstandige uitbraak van mazelen in Noordoostpolder ontstaat? 

In het rapport ‘De lage vaccinatiegraad in Flevoland’, opgesteld door de GGD en in 28 
juni 2019 bij u binnengekomen als ingekomen stuk, wordt uiteengezet wat de risico’s zijn 
van een lage vaccinatiegraad. De begeleidende raadsinformatiebrief verwijst ook naar 

www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/vaccinatiegraadflevoland/ voor een gedetailleerd 

overzicht van de vaccinatiegraad per gemeente. 

Op het moment van de vraagstelling en beantwoording is er nog geen sprake van een 

uitbraak op Urk, dan moet er meer mazelen bij meer gezinnen voorkomen. We hebben 

bij de GGD specifiek aandacht gevraagd voor Tollebeek. De GGD heeft toegezegd 

Tollebeek mee te nemen in de communicatie, mocht het virus zich gaan verspreiden. 

3. Is het college het met de VVD eens dat alles in het werk gesteld moet worden om 

de vaccinatiegraad in de gemeente Noordoostpolder omhoog te krijgen? 

Het college zet zich via de GGD en jeugdgezondheidszorg partners in om de 

vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Het GGD bestuur, waar wethouder Uitdewilligen 

onderdeel van uitmaakt, heeft naar aanleiding van het eerder genoemde rapport 

gevraagd om de handelingsperspectieven uit dit rapport verder uit te werken. De 

resultaten hiervan worden na de zomer verwacht.  

4. Op welke manier wordt er door het college reeds inzet gepleegd om de 

vaccinatiegraad omhoog te krijgen? 

Het college heeft dit onderwerp geagendeerd bij het GGD bestuur, om te onderzoeken 

wat de handelingsperspectieven zijn en met een advies te komen over wat raadzaam is 

om te doen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Daarnaast heeft het college 

gevraagd om een risico inventarisatie. Beide onderdelen zijn meegenomen in het 

onderzoek en komen terug in het rapport. Het college verwacht van de GGD dat zij 

samen met de jeugdgezondheidszorgpartners, in onze gemeente Zorggroep Oude- en 
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Nieuwe Land, tot een uitwerking komt van de handelingsperspectieven zodat we 

gezamenlijk kunnen werken aan het verhogen van de vaccinatiegraad.  


