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Domein, behandelend ambtenaar, tel.

Directie/Staf, H.M. Bolhaar, 053 4876630

Onderwerp
Delegatie benoeming directeur publieke gezondheid
Wij stellen u voor:
De benoeming van de nieuwe directeur de delegeren aan de bestuurscommissie publieke gezondheid (in
overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio).

Toelichting op het voorstel
Inleiding
In verband met het bereiken van de AOW-leeftijd van de huidige directeur publieke gezondheid, de heer
Th.N.J. van Rijmenam, is de procedure voor diens opvolging in gang gezet. Voorgesteld wordt de
benoeming van de nieuwe directeur te delegeren aan de bestuurscommissie publieke gezondheid.
Beoogd resultaat
Het verkrijgen van een efficiënte wijze van benoeming.
Overwegingen
Op grond van artikel 33b, lid 1, sub b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het dagelijks bestuur
bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren. In afwijking daarvan staat in artikel
14, lid 3 van de Wet publieke gezondheid dat de directeur publieke gezondheid wordt benoemd door het
algemeen bestuur in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio. Dit laatste vanwege het
feit dat de directeur publieke gezondheid binnen de veiligheidsregio leiding geeft aan de GHOR.
Ingevolge de Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente heeft bestuurscommissie Publieke
Gezondheid o.a. als taak het doen van een voordracht aan het dagelijks bestuur voor de benoeming van
een domeindirecteur (dat is bij de GGD de directeur publieke gezondheid).
Om op een efficiënte wijze tot benoeming van de nieuwe directeur publieke gezondheid te kunnen
overgaan achten wij het gewenst deze benoeming te delegeren aan de bestuurscommissie publieke
gezondheid. Dit past ook in het beginsel ‘portefeuillehouders in de lead’ zoals dat dit geformuleerd in en
besloten op basis van het rapport van de commissie Robben ‘Samenwerken doen we zelf’. Deze
delegatie laat onverlet dat de benoeming dient te geschieden in overeenstemming met het bestuur van
de veiligheidsregio.

Kosten, baten, dekking
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
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Vervolg
De bestuurscommissie publieke gezondheid over het besluit te informeren.
Bijlagen
N.v.t.

Enschede, 24 maart 2016
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

dr. G.O. van Veldhuizen

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 maart
2016

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 21 april 2016

secretaris,

voorzitter,

H.M. Bolhaar, plv.

dr. G.O. van Veldhuizen
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