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Geachte heer Visser,
In deze brief geef ik, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en
de staatssecretaris van VWS, mijn reactie op uw Bezwaarbrief VWS van 2 april
2021. In uw brief geeft u aan bezwaar te maken tegen het financieel beheer van
het ministerie van VWS op grond van artikel 7.21, eerste lid, van de
Comptabiliteitswet 2016. U geeft tevens aan dat u een reactie op het bezwaar
inclusief een adequaat verbeterplan uiterlijk 3 mei 2021 wilt ontvangen om te
kunnen beoordelen of het bezwaar gehandhaafd blijft.
In uw brief geeft u aan zich ervan bewust te zijn dat de gevolgen voor de
coronacrisis voor het ministerie van VWS zeer bijzonder en uitdagend zijn
geweest. We leven al een jaar in de greep van het coronavirus, met zeer
ingrijpende gevolgen. De maatschappij is voor een belangrijk deel op slot geraakt,
met alle sociale en economische gevolgen van dien. De zorg heeft geworsteld en
worstelt nog steeds met de druk die bestaat op goede zorg voor coronapatiënten
en zeker ook op de reguliere zorg. We zijn in een situatie beland waar geen enkel
draaiboek voor klaar lag. Het ministerie van VWS heeft ongekende maatregelen
moeten nemen om het coronavirus te beheersen. We kregen een acute
uitvoerende rol zoals bij de inkoop van beschermingsmaterialen en
beademingsapparatuur, het opzetten van een omvangrijk testbeleid waarbij VWS
ook verantwoordelijk was voor de inkoop van testmaterialen en voldoende
testcapaciteit bij laboratoria, het opschalen van de IC-capaciteit, het
vaccinatiebeleid, een subsidieregeling om zorgmedewerkers door middel van een
bonus voor hun bijzondere inzet te waarderen en afspraken maken met het RIVM
en de GGD’en voor hun inzet bij de bestrijding zijn cruciale voorbeelden geweest.
Het ging om een radicaal andere werkwijze, die noodgedwongen onder hoge druk
vorm kreeg en telkens nieuwe aandachtspunten en ontwikkelingen met zich mee
bracht. De coronacrisis vergde snel en slagvaardig handelen, waardoor ordentelijk
financieel beheer bij de beleidsdirecties en diensten niet de eerste prioriteit kreeg.
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Ik onderken dat de aanpak van de coronacrisis aanzienlijke risico’s in het
financieel beheer met zich meebracht. Gegeven uw verzoek om een verbeterplan
te maken heeft VWS besloten om een programma in te richten dat ten doel heeft
om een structurele verbetering van het financieel beheer van het ministerie van
VWS te realiseren. Het programmaplan treft u in de bijlage aan. Voor de
noodzakelijke verbeteringen wordt extra capaciteit en externe expertise
ingeschakeld. De uitvoering kan op de daarvoor noodzakelijke steun en aandacht
van de politieke en ambtelijke leiding rekenen. Ik vertrouw erop dat met dit
programmaplan het financieel beheer van VWS structureel zal verbeteren en ik zal
u regelmatig informeren over de voortgang en de resultaten van het programma.
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Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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