
Pijnlijke bezuinigingen gaan door

Vaccineren: preventief en goedkoop

Jongerenwerk, 
Cultuurhuis en 
Nieuwjaarsfeest 
de dupe
Joke van der Heide

WOUDENBERG Tijdens de behande-
ling van de besparingsvoorstellen in 
de begroting stelden CU, GBW, SGP 
en VVD dat zij de voorstellen heel 
pijnlijk vonden, maar dat de voor-
stellen vallen binnen het kader dat 
de raad het college deze zomer heeft 
meegegeven. CDA en PvdA-GL slo-
ten zich hier niet bij aan.
Zij kwamen met een amendement 
om de bezuiniging op het budget 
voor jeugd- en jongerenwerk van 
15.000 euro terug te draaien. Dit 
amendement van CDA kreeg steun 
van PvdA-GL en werd met 4 stem-
men voor en 11 tegen verworpen. 
Michel Hardeman (CDA) was ver-
baasd, omdat Marco van de Hoef 
(GBW) tijdens de commissieverga-
dering van 8 oktober diep onder de 
indruk zei te zijn van de inspraak 
van CDJA jongere Robbert Ettek-
oven om deze bezuiniging niet door 
te voeren. Van Ettekoven gaf aan dat 
de besparing in de toekomst meer 
geld gaat kosten.
 
SOCIALE COHESIE Ettekoven maakte 
zich eveneens sterk om de bezuini-
ging op de programmacoördinator 
voor het Cultuurhuis van 16.250 euro 
voor 2020 en 2021 te laten vervallen. 

Het amendement dat PvdA-GL en 
CDA indienden ging minder ver. Zij 
stelden voor om in 2021 het budget 
met 50 procent terug te brengen. In 
het amendement benadrukten zij 
dat het Cultuurhuis bijdraagt aan 

sociale cohesie, talentontwikkeling 
en tegengaan van eenzaamheid en 
dat het Cultuurhuis sterker wordt 
als preventieve basisvoorziening in 
het sociaal domein. Het zorgt ook 
voor verbinding onder jongeren.

Daarbij geeft het college volgens 
deze fracties zelf aan dat het een 
nieuwe impuls wil voor het Cultuur-
huis als ontmoetingsplaats met een 
nieuwe uitgebreide programmering. 
De functie van de programmacoör-

dinator vinden zij op korte termijn 
onmisbaar. In de toekomst zien zij 
wel een in toenemende mate actieve 
rol voor vrijwilligers. Het amende-
ment haalde geen meerderheid. 
Hoewel Elli van Oostrom (CU) in de 
commissievergadering aangaf na te 
willen denken over de voorgestel-
de bezuiniging op de IBOR, waar 
de groenvoorziening deel van uit-
maakt, ging zij toch akkoord. Ook de 
subsidie voor de organisatie van het 
Nieuwjaarsfeest komt met ingang 
van de jaarwisseling 2020-2021 te 
vervallen.
 
PIJNLIJK Om extra budget te genere-
ren en niet alle pijnlijke beslissingen 
te hoeven nemen, kwam PvdA-GL 
met een voorstel om de toeristen-
belasting van 1,27 naar 1,35 euro 
te verhogen. Een verhoging van 4 
procent boven de jaarlijkse stijging 
van 2 procent, die leidt tot ongeveer 
8.400 euro extra inkomsten. Als mo-
tivatie gaf Moniek van de Graaf (Pv-
dA-GL) aan dat er een pijnlijke be-
zuinigingsopgave ligt die inwoners, 
organisaties en ondernemers treft. 
Daarom vindt zij het redelijk dat ook 
toeristen een bijdrage leveren. Zij 
maken ook gebruik van gemeente-
lijke voorzieningen. Henk-Jan Mole-
naar (SGP) vroeg verbaasd of zij dan 
vindt dat de toeristen het Nieuw-
jaarsfeest moeten betalen of de pro-
grammacoördinator? Het amende-
ment werd niet aangenomen, mede 
doordat in het bezuinigingskader 
stond dat belastingen niet verhoogd 
mogen worden.

 p Marco van de Hoef realiseert zich dat er op GBW speerpunten bezuinigd moet  worden.

‘Kindersterfte, 
ziekten en 
aandoeningen 
voorkomen’
Joke van der Heide

WOUDENBERG Rotary houdt een 
ronde door Nederland met een le-
zing over ‘Zin en onzin van vaccine-
ren’. De aftrap was op 28 oktober bij 
de Rotary Scherpenzeel-Wouden-
berg en met ruim tachtig bezoekers 
een succes. Professor Ronald de 
Groot hield een verhaal over hoe 
belangrijk preventief vaccineren 
ook in Nederland is om kindersterf-
te, ernstige ziekten en lichtere aan-
doeningen te voorkomen.
 
De reden om deze lezing te organi-
seren, is dat Rotary de wereld een 
klein beetje beter wil maken. We-
reldwijd maakt Rotary zich sinds 
1988 al sterk om door vaccineren 
polio de wereld uit te krijgen.
 
In 1988 hadden 380.000 mensen 
deze ernstige ziekte en nu gaat het 
nog om 100 mensen in Pakistan en 
Afghanistan. Door het oplaaiende 
debat in Nederland wil Rotary in 
breder verband aandacht vragen 
voor vaccineren.
CIJFERMATIG ONDERBOUWD Pro-
fessor Ronald de Groot vertelde aan 
de hand van het rijksvaccinatiepro-
gramma wat mogelijke gevolgen 
zijn van niet vaccineren. Zijn ver-
haal werd cijfermatig onderbouwd. 
Met kritieken van onder andere de 

Stichting Vaccinvrij maakte hij kor-
te metten. Deze stichting vraagt zich 
af waarom we tegen bof, mazelen en 
rodehond vaccineren, omdat kinde-
ren in Nederland alles al hebben om 
gezond te blijven. Over bijvoorbeeld 
mazelen gaf De Groot aan dat 12 
procent van de kinderen (300) met 
mazelen te maken krijgt met com-
plicaties als long-, middenoor- tot 
aan hersenontsteking toe.
 
VACCINATIEGRAAD REGIO Als aan-
dachtspunt bij de BMR-vaccinatie 
noemde hij dat kinderen deze pas 
met 14 maanden krijgen. Dat bete-
kent dat zij tot die tijd onbeschermd 
zijn, wat volgens hem de discussie 
rechtvaardigt over of ongevacci-
neerde kinderen geweigerd kunnen 
worden op een kinderdagverblijf. 
Zeker als je meeneemt dat ieder 
kind met mazelen zo’n 18 niet ge-
vaccineerde kinderen kan infecte-
ren. Hij verwacht niet dat er vanuit 
de overheid een oplossing hiervoor 
komt en gaf aan dat ouders dit wel 
zelf kunnen afdwingen, zoals bij een 
kinderdagverblijf in Amsterdam al 
is gebeurd. Bij de beoordeling of dit 
nodig is, adviseert hij om te checken 
hoe hoog de vaccinatiegraad in je 
regio is. Landelijk is deze 90 procent 
en gewenst 95 procent. In Wouden-
berg is deze 83,7, in Renswoude 74,4 
en in Scherpenzeel 72,4 procent.
 
BIJWERKINGEN Ook gaf hij aan dat 
de gegevens van bijwerkingeninsti-
tuut LAREB aantonen dat de bewe-
ring van tegenstanders dat door de 
BMR-vaccinatie steeds meer kin-
deren autisme en andere aandoe-
ningen krijgen, onjuist is. Op hun 

site wordt volgens hem transparant 
aangegeven welke klachten er zijn 
voor bijwerkingen van vaccins.
 
KINKHOEST Nieuws was er over 
kinkhoest. Deze ziekte is vooral le-
vensbedreigend voor jonge zuige-
lingen. Ook de moeder kan drager 
zijn van het virus. Hiervoor be-
schermen de huidige vaccins on-
voldoende. Daarom verandert het 
beleid op korte termijn en zal de 
moeder al tijdens de zwangerschap 
gevaccineerd worden met antistof-
fen en krijgt de zuigeling één inen-
ting minder.

ZORGENKINDJE Een zorgenkindje is 
de HPV-vaccinatie tegen baarmoe-
derhalskanker. In totaal zijn er 687 
met name jonge vrouwen die deze 
ziekte per jaar krijgen, waarvan er 
235 overlijden. De vaccinatiegraad 
is in 2018 gedaald naar 46 procent. 
Slechte communicatie en de vacci-
natieleeftijd zijn oorzaken. Op ad-
vies van de gezondheidsraad gaat de 
leeftijd van 13 naar 9 jaar en zullen 
ook jongens gezien de risico’s gevac-
cineerd gaan worden. 

HUISARTSEN ,,Winst is er ook te ha-
len via de huisartsen”, stelt De Groot 

en vervolgt: ,,Waar iedere kinder-
arts voor vaccineren is, zijn huis-
artsen bij vragen niet thuis en soms 
ook nog tegen. Hun kennisniveau is 
onvoldoende en de verantwoorde-
lijkheid wijzen zij veelal af, omdat 
deze officieel ligt bij het consulta-
tiebureau. Dat is onterecht, omdat 
juist mensen met vragen naar de 
huisarts gaan.” Tot slot toont hij aan 
de hand van cijfers aan dat vaccine-
ren preventief en goedkoop is. De 
kosten van de gezondheidszorg zijn 
in 2018 100 miljard euro, waarvan 
slechts 0,08 procent voor vaccinatie 
en preventie.

 p Professor Ronald De Groot over de zin en onzin van vaccineren.
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