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Vergadering algemeen bestuur
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Omschrijving

27 maart 2019
Voordracht en benoeming nieuwe voorzitter GGD West-Brabant
6

Dagelijks Bestuur

Mevrouw Leny Poppe-De Looft stopt in 2019 als burgemeester van de gemeente
Zundert. Als gevolg hiervan zal zij ook terugtreden als voorzitter van de GR GGD
West-Brabant.
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 8 november 2018 ingestemd met
het procesvoorstel voor de werving van de nieuwe voorzitter van de GGD. Het
Dagelijks Bestuur, aangevuld met de heer T. Zopfi (wethouder Zundert), heeft de
afgelopen maanden zorgvuldig conform het afgesproken proces gezocht naar een
geschikte kandidaat-voorzitter voor de GGD. Het Dagelijks Bestuur vindt het van
belang dat de nieuwe voorzitter passie voelt voor het werkveld Publieke Gezondheid &
Veiligheid en affiniteit heeft met strategische en bestuurlijke vraagstukken in het
domein van publieke gezondheid/GHOR.
De Bestuursvoorzitter van de GGD is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Midden-West Brabant, met de portefeuille GHOR, en lid van het
Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Namens de GGD en de
GHOR neemt de voorzitter ook deel aan de landelijke overlegtafels BAC PG
(voorzitters van GGD-en) en de BAC GHOR (voorzitters GHOR).
Het DB hecht gezien de verantwoordelijkheden van de voorzitter eraan dat de
bestuursvoorzitter van de GGD voldoende tijd beschikbaar heeft om deze functie
succesvol te kunnen vervullen.
Het DB is van mening dat mevrouw M.W.M de Vries voldoet aan het profiel. Zij is
enthousiast, heeft inhoudelijke kennis en ambitie en ziet ernaar uit om ook in de VR,
de RAV en landelijke gremia de publieke gezondheid en veiligheid te behartigen en
verder te ontwikkelen.

Decos:

1

Beslispunt(en)

1.

Instemming met de voordracht en benoeming (ingaande 27 maart 2019) van
mevrouw M.W.M. (Miranda) de Vries, burgemeester van Etten-Leur voor als
voorzitter van de GGD West-Brabant.

Eerdere besluiten

DB 25 oktober 2018: voorstel proces nieuwe voorzitter GGD West-Brabant
AB 8 november 2018: vastgesteld procesvoorstel nieuwe voorzitter GGD WestBrabant
DB 15 maart 2019 vaststelling voordracht nieuwe voorzitter GGD West-Brabant.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stemt in met de voordracht en benoeming (ingaande 27 maart
2019) van mevrouw M.W.M. (Miranda) de Vries, burgemeester van Etten-Leur voor als
voorzitter van de GGD West-Brabant.

Bijlage(n)

Decos:

2

