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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Hierbij informeren wij u over de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).  
 
Het RVP is een belangrijk en succesvol preventieprogramma gericht op jeugdigen. Jeugdigen worden in 
het kader van dit programma gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Per 1 januari 
2018 is het RVP wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Na de wetswijziging valt een 
deel van de uitvoering van het RVP vanaf 1-1-2019 onder bestuurlijke verantwoording van gemeenten.  
 
KERNBOODSCHAP 
In de wetswijziging is besloten de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
gemeente te laten vallen. Het gaat dan om het toedienen van de vaccinaties en bijbehorende 
werkzaamheden zoals het verzorgen van de communicatie en voorlichting over het RVP op lokaal 
niveau.  
 
Doel is de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te 
borgen. Het in samenhang uitvoeren van het RVP en de JGZ is van belang voor zowel het bereik van de 
JGZ als het RVP. Immers, wanneer de ouder(s)/verzorger(s) met de jeugdige specifiek komen voor het 
ontvangen van een vaccinatie of juist voor een vraag over de ontwikkeling van het kind, kan de 
uitvoeringsorganisatie beide aanbieden. 
 
De uitvoering van het RVP wordt voor inwoners van de gemeente Albrandswaard momenteel al integraal 
uitgevoerd in samenhang met het Basispakket Jeugdgezondheidszorg door Stichting CJG Rijnmond. Dit 
zal ook vanaf 1 januari 2019 het geval blijven. 
 
 
CONSEQUENTIES 
In de Wpg, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de Professionele Richtlijn RVP staat 
inhoudelijk beschreven hoe het RVP wordt uitgevoerd. De gemeenten hebben daarom beperkte 
beleidsvrijheid rond de uitvoering van het RVP. De huidige beproefde uitvoeringsstructuur van het RVP 



  
 
 
 
  
  
 
verandert niet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de 
inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP. De uitvoeringsorganisaties blijven de 
vaccinaties toedienen. Zij verzorgen ook de communicatie en voorlichting van het RVP op lokaal niveau. 
De gemeente zal hierin alleen feitelijke informatie verstrekken. 
 
Wat wel verandert, is dat de uitvoering van het RVP niet langer gefinancierd wordt vanuit de 
Rijksbegroting maar vanuit het gemeentefonds. De gemeente Albrandswaard krijgt voor de uitvoering van 
het RVP een uitkering in het gemeentefonds.  
 
Met Stichting CJG Rijnmond zijn aanvullende afspraken gemaakt op de bestaande overeenkomst 
(subsidiering) over de bekostiging en uitvoering van het RVP.  
 
 
VERVOLG 
De gemeente zal de uitvoering van het RVP door Stichting CJG Rijnmond op verschillende manieren 
monitoren, namelijk via: 
- Het monitoren van de resultaten via rapportages van het RIVM. Het gaat hier met name om de 
behaalde vaccinatiegraad. 
- Het periodiek in overleg treden met Stichting CJG Rijnmond (en GGD Rotterdam Rijnmond) over de 
uitvoering, vereisten en resultaten. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


