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Geachte leden van de Commissie VWS, 

In de week van 17 november bespreekt u de Begroting VWS 2015 (34000 XVI). Het beschermen en 

bevorderen van gezondheid zijn belangrijke beleidsopgaven van de minister van VWS. In de Wet publieke 

gezondheid (Wpg) staat welke verantwoordelijkheden gemeenten hierin hebben.  

Niet iedereen is even gezond. De gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden zijn groot en 

dreigen groter te worden als daaraan niets wordt gedaan. De overheid zet daarom in op het verbeteren van 

gezondheid van burgers met een gezondheidsachterstand.  

De minister van VWS wil investeren in zichtbaarheid en effectiviteit van de publieke gezondheidszorg. De 

positie van GGD’en dient verder te worden versterkt en geborgd. 

Ten behoeve van de publieke gezondheid willen de VNG en GGD GHOR Nederland gezamenlijk u een aantal 

punten meegeven voor het debat: 

• Breng continuïteit: de €10 miljoen extra in 2015 voor het programma ‘Gezond in…’ moet niet eenmalig 

zijn maar moet minimaal voor de looptijd van het programma beschikbaar zijn. 

Aan het programma ‘Gezond in’ is €10 miljoen extra op jaarbasis voor 2015 toegevoegd. Deze gelden komen 

uit het programma ‘Zichtbare schakel’ en waren oorspronkelijk structurele middelen voor preventie. Behoud 

deze gelden voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden, tenminste voor de looptijd van het 

programma ‘Gezond in’. 
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• Maak het mogelijk de benutting van de middelen voor Opleidingen Publieke Gezondheid uit het 

Opleidingsfonds Zorg te verbreden ten behoeve van het versterken van de expertise in de Publieke 

Gezondheid. 

Gemeenten en Rijk delen het belang van het op peil houden van de expertise van de publieke 

Gezondheidszorg. In het Opleidingsfonds voor de Zorg is echter alleen ruimte voor een klein aantal functies. 

Wij stellen een verbreding voor zodat de gelden ook benut kunnen worden voor andere functies zoals advies- 

en monitoring, forensische zorg en aansluiting bij sociaal domein. 

• Verbindt de stimuleringsprogramma’s aan elkaar, waarbij het stimuleringsprogramma publieke 

gezondheid leidend moet zijn. 

Er zijn momenteel meerdere stimuleringsprogramma’s. Het is effectiever en efficiënter die onderling te 

verbinden. Aangezien het stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid nieuwe landelijke kaders formuleert 

en bestaande versterkt, stellen wij voor dit programma leidend te laten zijn voor de stimuleringsprogramma’s 

‘Alles is Gezondheid’, ‘Gezond in.’ en ‘Preventie Programma 5’. 

• Breng de informatie uit de Publieke Gezondheid inzichtelijk in beeld in een trendrapportage. 

In de Kamerbrief Betrouwbare Publieke Gezondheid (28 augustus 2014, 629287-122954-PG) wordt 

aangegeven dat er nu onvoldoende inzicht is in het functioneren van de publieke gezondheid. We zullen de 

komende jaren fors inzetten om dat inzicht te verbeteren, maar vragen dan van het Rijk om de informatie in 

een trendrapportage beschikbaar te maken. Tijdens het preventiedebat van januari 2014 heeft de minister 

overzichtelijke informatie toegezegd maar noch de Volksgezondheid Toekomst Verkenning noch informatie 

van IGZ blijkt inzicht te kunnen geven in de het functioneren van de publieke gezondheid. 

• Verbreding van doeluitkeringen om integrale aanpak te stimuleren 

Het belang van een integrale aanpak vergt ook dat kleine doeluitkeringen worden vermeden. Verbreding van 

een aantal beleidsstimulansen naar de uitkering van ‘Gezond in…’ is een goede stap maar moet verder 

doorgezet worden. Door vroegtijdig met gemeenten een gezamenlijke agenda te maken en daar een 

financiële paragraaf aan te verbinden kunnen doeluitkeringen effectiever worden ingezet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Jantine Kriens       Dr. Hugo Backx 

Voorzitter Directieraad VNG     Directeur GGD GHOR Nederland 

 


