
 

Geachte heer Kuipers, 

 

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot het besef dat er investeringen nodig zijn in het 

voorbereid zijn op grote infectieziektecrises. Het kabinet heeft daartoe het vergroten van de 

pandemische paraatheid tot een van haar speerpunten in het regeerakkoord gemaakt en 

daar € 300 miljoen per jaar voor uitgetrokken. Het versterken van Infectieziektebestrijding (IZB) 

bij GGD’en maakt onderdeel uit van deze beleidsagenda pandemische paraatheid. Daar 

zijn de GGD’en uiteraard tevreden over. 

 

Door jarenlange bezuinigingen is de infectieziektebestrijding flink uitgekleed. Nu we voor de 

opgave staan om de infectieziektebestrijding in het kader van pandemische paraatheid bij 

de GGD’en te versterken, zijn investeringen vanuit de Rijksoverheid als 

stelselverantwoordelijke onontbeerlijk.  De COVID-19 pandemie heeft ons geleerd dat een 

regionale aanpak ontoereikend is voor een effectieve bestrijding van uitbraken van 

infectieziekten met een bovenregionaal karakter en dat er daarvoor extra investeringen 

nodig zijn. 

 

Tijdens de COVID-19 pandemie liepen GGD’en tegen grenzen aan zoals beperkte 

mogelijkheden om op te schalen, verouderde informatievoorziening en belemmeringen in de 

uitwisseling door bijvoorbeeld verschillende systemen in verschillende regio’s. GGD’en 

hebben in de pandemie alles op alles gezet om desondanks de bestrijding op het juiste 

niveau te brengen. Ze zijn in staat gebleken om de Nederlandse bevolking grootschalig te 
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testen, te vaccineren en bron- en contactonderzoeken uit te voeren. Er zijn onder grote druk 

verbeteringen aangebracht in systemen en in de informatievoorziening. Dat heeft een 

enorme investering gevraagd in zowel middelen als menskracht. We waarderen het zeer dat 

VWS daarin de GGD’en en GGD GHOR Nederland optimaal heeft ondersteund. Niet alleen 

door het beschikbaar stellen van financiën voor de operatie, maar ook door het behoud van 

personeel voor de GGD’en mogelijk te maken door het toepassen van de 

meerkostenregeling, gelet op de Wet arbeidskosten in balans (Wab). Daardoor konden de 

GGD’en mensen, die eerder tijdelijk waren aangetrokken, vast in dienst nemen, wat van 

cruciaal belang was voor de continuïteit van de uitvoering van het bevel betreffende de 

COVID-19 pandemie. 

 

Uw ministerie heeft ons uitgenodigd om een plan in te dienen voor de versterking van de  

Infectieziektebestrijding bij de GGD’en.  Inmiddels zijn, onder grote tijdsdruk, verschillende 

versies van het voorstel  besproken met de directie Pandemische Paraatheid. Het is ons 

duidelijk geworden dat VWS van mening is dat er eerst nog nader onderzoek nodig is 

alvorens er zicht komt op structurele financiering. Het plan waar nu om wordt gevraagd moet 

derhalve betrekking hebben op projectmatige investeringen op de korte termijn, 2023 en 

2024, in de aanloop naar een plan voor structurele versterking en financiering. Dit plan voor 

de korte termijn bevindt zich momenteel in een afrondende fase. 

 

 

GGD GHOR Nederland benadrukt namens de GGD’en met klem dat structurele 

investeringen onontbeerlijk zijn en wel op korte termijn. Want ondanks de jarenlange 

buitengewone inzet van de GGD’en in de COVID-19 pandemie, zijn de gebreken van de 

huidige infectieziektebestrijding evident geworden. En die kunnen alleen opgelost worden 

met structurele investeringen. Het is daarom van groot belang dat het onderzoek dat uw 

ministerie nodig acht op korte termijn resultaat oplevert. We vinden ook dat daarbij vooral 

voortgebouwd moet worden op de inzichten van de GGD’en zelf. 

 

 

Al in het voorjaar van 2021 hebben wij aangegeven dat er een investering van € 100 miljoen 

per jaar nodig is om de infectieziektebestrijding te versterken – dit als onderdeel van een 

verdere versterking van de publieke gezondheid. Deze oproep werd ondersteund door alle 

voorzitters van de GGD-besturen die de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid 

(BacPG) van de VNG vormen.  

 

 

Binnenkort start overleg met uw ministerie om te komen tot structurele investeringen in de 

infectieziektebestrijding bij de GGD’en. GGD GHOR Nederland benadrukt de urgentie 

hiervan. Dit mag geen langdurig proces worden.  

 

 

Het kabinet neemt naar verwachting begin juni een besluit over de oprichting van een 

Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Het welslagen van de LFI is 

onlosmakelijk verbonden met de staat van de infectieziektebestrijding bij de GGD’en. Wij 



 

 

maken ons grote zorgen dat de GGD’en met de beperkte investering vanuit het Rijk waar nu 

zicht op is, niet aan de verwachtingen zullen kunnen voldoen en vragen met klem uw 

aandacht daarvoor. Structurele investeringen in de infectieziektebestrijding door de GGD’en 

zijn op korte termijn nodig. De bestuurders van de GGD’en, verenigd in de Bestuurlijke 

Adviescommissie Publieke Gezondheid van de VNG, onderschrijven deze oproep. Graag 

gaan wij hierover op korte termijn met u in gesprek.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

André Rouvoet    Simone Kukenheim 

Voorzitter GGD GHOR Nederland  Voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie 

      Publieke Gezondheid 

 

 

 

 

Een afschrift van deze brief zal worden verzonden aan de Vaste Commissie VWS van de 

Tweede Kamer. 

 


