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Aan
de heer D.T.J. van Leeuwen
van fractie PVV

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 14 februari 2023
Ons kenmerk 2023-0022049
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Standpunt gemeente inzake Pfizergate

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 16 januari 2023, bij ons ingekomen op 24 januari 2023, heeft u op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens
fractie PVV vragen gesteld inzake het standpunt van de gemeente inzake 
Pfizergate.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Deelt u de mening van de PVV dat de genoemde bevindingen uit het 
officiële Pfizerrapport en de pogingen om kritische geluiden de mond 
te snoeren, ronduit schokkend en zeer zorgwekkend zijn? Zo nee, 
waarom niet? Graag een duidelijk gemotiveerd antwoord.

Antwoord Het is niet aan het college of aan de burgemeester om rapporten te 
beoordelen over medicatie of vaccins. De zorg voor Volksgezondheid 
en landelijke vaccinatieprogramma's is een taak en 
verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid. Het 
houden van toezicht op het gevoerde regeringsbeleid ligt bij de 
Tweede Kamer. Die toezichthoudende rol wordt ondersteund door 
onderzoeken van bijvoorbeeld Inspectie Gezondheid en Jeugd, het 
RIVM etc. 

Vraag 2. Bent u het met de PVV eens dat de veiligheid van de Dordtse burgers 
misschien wel de belangrijkste kerntaak van de burgemeester is? Zo 
ja, deelt u dan de mening dat een burgemeester niet alleen de 
formele, maar ook morele taak heeft om regeringsbeleid dat 
aantoonbaar negatief is voor de veiligheid van zijn burgers aan de 
kaak te stellen en waar mogelijk tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? 
Graag een duidelijk gemotiveerd antwoord.

Antwoord Ja, de burgemeester heeft op grond van de Gemeentewet de wettelijke
taak om de openbare orde te handhaven en daarmee de veiligheid van
Dordtenaren zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar grote 
openbare orde risico's en veiligheidsrisico's in Dordrecht ontstaan als 
gevolg van het beleid van het kabinet en de uitwerking daarvan op 
lokaal niveau, zal de burgemeester, al dan niet in samenspraak met 
collega-burgemeesters, zorgen kenbaar maken.

Vraag 3. Bent u het met de PVV eens dat de genoemde bevindingen het 
gevoerde en momenteel gehanteerde coronabeleid door 
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respectievelijk de kabinetten Rutte III en IV voor een groot deel 
ondermijnen, waardoor een grondige herziening van het beleid 
noodzakelijk is?
Zo ja, bent u bereid deze boodschap (al dan niet met andere 
gemeenten in de regio) zo snel mogelijk over te brengen aan het 
kabinet en andere relevante gremia & zo nee, waarom niet? Graag een
duidelijk gemotiveerd antwoord.

Antwoord Het college ziet in de genoemde bevindingen geen aanleiding om het 
kabinetsbeleid in twijfel te trekken. 

Vraag 4. Deelt u de mening dat het onbegrijpelijk is dat momenteel geen 
gedegen onderzoek wordt gedaan naar de oversterfte in Nederland en 
de rol van coronavaccinaties hierin? Zo ja, bent u bereid, kijkende naar
de mogelijk negatieve gevolgen voor de Dordtse samenleving, om het 
kabinet (al dan niet met andere gemeenten in de regio) op te roepen 
dit zo snel mogelijk te doen? Zo nee, waarom niet? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Het Centraal Bureau voor statistiek (CBS) en het RIVM hebben de 
oversterfte in 2020 en 2021 in opdracht van het ministerie van VWS 
onderzocht. Hieruit volgend heeft het ministerie van VWS aan ZonMw 
de opdracht gegeven een verdiepend onderzoekstraject op te zetten 
naar de oorzaken van deze oversterfte. De doodsoorzaken bij 
sterfgevallen in het laatste kwartaal van 2022 zijn pas over enkele 
maanden bekend. De gemeente Dordrecht wacht deze cijfers af. 

Vraag 5. Bent u bereid om sowieso zelf zo snel mogelijk een uitgebreid 
onderzoek te starten naar de oversterfte in de gemeente Dordrecht, 
het aantal coronagevaccineerde Dordtenaren dat 
vaccinatiebijwerkingen ervaart (en welke), alsmede wat mogelijke 
sociaal-economische gevolgen van deze twee genoemde zaken zijn 
voor de Dordtse samenleving op korte en langere termijn? Zo nee, 
waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord De oversterfte wordt landelijk in kaart gebracht. De gemeente 
Dordrecht wacht dit onderzoek af.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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