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Governance toekomstbestendige infectieziektebestrijding

Korte samenvatting onderwerp:
De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat infectieziekten een ontwrichtend effect kunnen
hebben op de samenleving. Er is en wordt een groot beroep gedaan op de GGD om te testen,
traceren (bron- en contactonderzoek) en te vaccineren. Met de evaluaties over hoe Nederland met
de coronacrisis is omgegaan, zal ook de vraag op tafel liggen hoe de infrastructuur op terrein van
de infectieziektebestrijding (IZB) toekomstbestendig kan worden georganiseerd en gefinancierd?
Welke kwaliteit en kwantiteit (opschaalbaarheid) is van belang en hoe organiseren we de
aansturing?
De huidige situatie geeft het volgende beeld:
1. De infectieziektebestrijding is regionaal georganiseerd en gefinancierd. Regionale inbedding
is van belang voor de verbinding met de lokale reguliere taken en uitvoering, zoals
seksuele gezondheid, medische milieukunde, uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma
door de JGZ. De advisering over lokale infectieziektesituaties vraagt goede
netwerksamenwerking met de reguliere regionale zorg en de verbinding met gemeenten.
2. Regionale financiering leidt tot regionale verschillen in de basiscapaciteit, de ICTinfrastructuur, de belegde taken en de uitvoering hiervan. Deze verschillen verminderen de
uniformiteit en de slagkracht die in een landelijke crisis noodzakelijk is.
3. In de coronacrisis zijn de regionale GGD’en gaan samenwerken als ‘1 GGD’ waarbij we één
landelijk aanspreekpunt hebben georganiseerd.
Het gesprek over een toekomstbestendige IZB-infrastructuur zal op verschillende tafels besproken
worden. Hoe dient de financiering van een basiscapaciteit te worden geborgd? Wat zijn de
afspraken ten aanzien van sturing op de ‘inhoudelijke as’ (GGD en RIVM). Hoe verloopt de
aansturing in reguliere situaties en hoe in crisissituaties? Wat is de reikwijdte van sturing door
gemeenten en Rijk, de verhouding tot voorzitters veiligheidsregio, de inhoudelijke sturing (RIVM)
en een gebundeld opdrachtnemerschap? Het Ministerie van VWS heeft aangegeven in de nabije
toekomst verbetervoorstellen te willen uitwerken voor de governance van de Wet publieke
gezondheid, in samenspraak met gemeenten (VNG), GGD/BacPG, RIVM en andere partners.

Voorstel te beslissen:
1. Kennisnemen van de governance- en financieringsvraagstukken met betrekking tot
infectieziektebestrijding en de Wpg.
2. Te bespreken hoe het AB aankijkt tegen de governance- en financierings-vraagstukken.

