B.9

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit om in overeenstemming met het bestuur van de RDOG HM de
heer J.J.M. de Gouw te benoemen als directeur Publieke Gezondheid per 7 juli 2016.

2. Algemeen
Onderwerp:

Benoeming directeur
Publieke Gezondheid

Opgesteld door:

J. Bernsen

Afgestemd met:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

J. de Gouw, H de Jager
en H.J.J. Lenferink
30 juni 2016

B.9

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

J. Wienen (DB)
J. Bernsen (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
1. Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
a. De heer J.M.M. de Gouw te benoemen als directeur Publieke Gezondheid per 7 juli 2016.
b. Deze benoeming in te laten gaan per 7 juli 2016, onder voorwaarde dat het bestuur van de
RDOG in overeenstemming hiermee tot deze benoeming besluit.
2. Het Algemeen Bestuur van de RDOGHM over dit advies te informeren ten behoeve van
besluitvorming in dit bestuur op 6 juli 2016.

4. Toelichting op de besluiten
Conform de Wet veiligheidsregio’s (WVR, art. 32) en de Wet publieke gezondheid (WPG, art. 14, lid
3) staan zowel de GHOR als de GGD onder leiding van een directeur publieke gezondheid. Deze is
ook belast met de operationele leiding over de geneeskundige hulpverlening. De wet stelt tevens dat
de benoeming in overeenstemming dient te geschieden met het bestuur van de GGD. De RDOG kent
momenteel een tweehoofdige collegiale directie, waarin de J.M.M. de Gouw benoemd is als
algemeen directeur RDOG en secretaris van het bestuur en J. Bernsen als directeur publieke
gezondheid en directeur RDOG HM. Over en weer zijn ze tevens benoemd als elkaars
plaatsvervanger. Tevens is in 2011 bij de aanpassing van de WVR en WPG besloten dat beiden
mogen ondertekenen in voorkomende gevallen met ‘directeur publieke gezondheid’. In verband met
het vertrek van de huidige directeur publieke gezondheid ivm het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd is in overleg tussen de dagelijkse besturen van VRHM en RDOG HM
besloten om voor te stellen om J.M.M. de Gouw te benoemen als directeur publieke gezondheid.

5. Consequenties
Financieel: geen.

De RDOG kent voortaan één directeur
Ten behoeve van de piketdienst operationeel directeur publieke gezondheid (ODPG) zal naast
Mw I. van Steensel een managementteamlid van de RDOG worden aangewezen.

6. Aandachtspunten / risico’s
Vervanging bij afwezigheid etc. Dit wordt binnen het managementteam van de RDOG
opgevangen.

7. Implementatie en communicatie
Ketenpartners worden van dit besluit op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief.

8. Bijlagen
Geen

9. Historie besluitvorming
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 29 maart 2012 als volgt besloten:
1. De benoeming van de heer J.C. Bernsen tot directeur publieke gezondheid
2. De heer J.M.M. de Gouw tot plaatsvervangend directeur publieke gezondheid.
3. Beide directieleden toe te staan in voorkomende gevallen te ondertekenen met “directeur
publieke gezondheid”
4. Het Algemeen bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden over dit advies te informeren ten behoeve van besluitvorming in dit bestuur op 7-122011
5. De gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio bij gelegenheid te actualiseren met de
nieuwe functiebenaming directeur publieke gezondheid.
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