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Datum: 19 augustus 2021 

Steller van de vragen: Robert Philippo, Fractie PHILIPPO 

Onderwerp: Vragen art. 12 RVO inzake Corona beleid 

Ter attentie van: Portefeuillehouder 

Cc.:  Griffie 

Vragen en toelichtingen:  

Fractie PHILIPPO Fractie PHILIPPO vindt dat de onze gezondheid bepaalt hoe vrij wij zijn en 
mede afhankelijk is van hoeveel kansen je omgeving je biedt. Preventieve zorg 
is een speerpunt van ons en derhalve speelt zij een belangrijke rol in die 
kansen tijdens de corona pandemie en dus in onze vrijheid. 

Effectiviteit vaccins Pfizer en AstraZeneca vaccins zijn na drie maanden minder effectief tegen de 
Delta-variant'. Drie maanden na het ontvangen van de laatste prik van de 
vaccins van Pfizer of AstraZeneca daalt de effectiviteit (naar resp. 75% en 61%) 
tegen de nu dominante Delta-variant aanzienlijk (bron: Universiteit van 
Oxford). Bij gevaccineerde mensen > 35 jaar, nam de effectiviteit sneller af dan 
bij jongeren, schrijven de onderzoekers. Het onderzoek stelt ook dat als 
gevaccineerde mensen besmet raken met de Delta-variant, ze het virus 
waarschijnlijk even makkelijk door kunnen geven als ongevaccineerde mensen. 
De onderzoekers vonden bij beide groepen evenveel virusdeeltjes in neus en 
keel. "Hierdoor kan groepsimmuniteit een grotere uitdaging worden" 

Toelichting 1 Via diverse kanalen wordt gemeten wat de stand van zaken is aangaande het 
aantal volledig gevaccineerden per gemeente. Per 15 augustus zijn in 
Nederland 10,7 miljoen mensen volledig gevaccineerd (bron: RIVM). 

Vraag 1-1 Hoeveel % van onze inwoners is in Hardinxveld-Giessendam volledig 
gevaccineerd? Hoeveel % van onze inwoners heeft principiële bezwaren tegen 
deze vaccinatie? 

Toelichting 2 Onze ambtelijke organisatie is een zeer kwetsbare organisatie in de uitvoering 
van onze beleidsprogramma’s en service aan onze inwoners gezien het ernstig 
tekort aan capaciteit en kennis. Derhalve speelt de vaccinatiegraad en de 
effectiviteit van de vaccins een grote rol bij hun groepsimmuniteit. 

Vraag 2-1 Hoeveel % van de personeelsleden van onze ambtelijke organisatie is op dit 
moment volledig gevaccineerd? Hoeveel % van de personeelsleden heeft 
principiële bezwaren tegen de vaccinatie? 

Toelichting 3 Onze bestuurlijke organisatie (college en raad) moet goed kunnen 
functioneren. Zij hebben o.m. contact met de ambtelijke organisatie, inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheidsbestuurders. 
Derhalve speelt de vaccinatiegraad en de effectiviteit van de vaccins een grote 
rol bij hun groepsimmuniteit. 

Vraag 3-1 Hoeveel college- en raadsleden zijn op dit moment volledig gevaccineerd? 
Hoeveel van hen heeft principiële bezwaren tegen de vaccinatie? 
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