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Uw brief 

Geachte leden van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding 
COVID-19, 

Met ingang van 20 mei 2020 heeft mijn ambtsvoorganger, zoals aangekondigd in 
de stand van zakenbrief COVID-19 van 6 mei 20201, de Begeleidingscommissie 
Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19 (DOBC) ingesteld. U bent hierbij als 
lid van de Begeleidingscommissie betrokken. 

De Begeleidingscommissie DOBC is ten tijde van de realisatie van CoronaMelder 
ingesteld om de toenmalig minister van VWS gevraagd en ongevraagd te 
adviseren over de inzet van digitale middelen die kunnen bijdragen aan de 
bestrijding van COVID-19, zodoende de minister van VWS in staat te stellen het 
Realisatieteam op goede en effectieve wijze aan te sturen. Later bent u ook 
gevraagd te adviseren over de realisatie van de CoronaCheck-app en GGD 
Contact. U heeft in totaal 30 adviezen opgeleverd; daar dank ik u voor. 
De ontwikkeling van digitale ondersteuningsmiddelen bevindt zich op dit moment 
echter in een andere fase, waarbij - voor de realisatie van bovengenoemde 
applicaties - de focus is verschoven naar doorontwikkeling, borging en in beheer 
nemen van deze instrumenten. In deze fase acht ik de instandhouding van de 
Begeleidingscommissie DOBC niet meer noodzakelijk voor de bestrijding van 
COVID-19. 

Op 26 januari jl. is een afvaardiging van de commissie door mijn ministerie 
mondeling geïnformeerd over mijn voornemen de Begeleidingscommissie DOBC te 
beëindigen. Ik wil u danken voor de schriftelijke reactie die u mij op 28 januari jl. 
naar aanleiding hiervan heeft doen toekomen. Ik hoor uw oproep dat advisering 
rondom de reeds gerealiseerde digitale ondersteuningsmiddelen ook in deze en 
aankomende fasen van de pandemie - juist te midden van transitie - waardevol 
is. Ik hecht hier ook waarde aan. Er bestaan echter andere gremia waar dergelijk 
multidisciplinair advies kan worden gevraagd. Hier zal ik mij in het vervolg toe 
wenden. 

Middels deze brief breng ik u daarom schriftelijk op de hoogte van mijn definitieve 
besluit om de Begeleidingscommissie DOBC te beëindigen. Met ingang van twee 
weken na dagtekening van deze brief zijn de Deelnameovereenkomsten van alle 
leden van rechtswege beëindigd (artikel 2.2). Ik stel de commissie graag in de 
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gelegenheid om binnen deze genoemde termijn de werkzaamheden af te ronden. 

Rest mij u - en de overige leden die nu en voorheen onderdeel zijn geweest van 
de Begeleidingscommissie DOBC - hartelijk te danken voor de getoonde inzet. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

Kenmerk 
3316605-1024185-DICIO 

Ernst Kuipers 

Pagina 2 van 2 


	BC - feb 2022.pdf
	Page 1

	Scan_van_een_Xerox_MFA.pdf
	Page 1


