Memo

Aan: Algemeen bestuur GGD Haaglanden

Afdeling:

Van:

Directie GGD

secretaris

Doorkiesnummer:
E-mail:
Ons kenmerk:
Datum:

12 januari 2015

Onderwerp: Benoeming DPG Haaglanden

Geacht bestuur,
Met het in werking treden van wijzigingen van de Wet publieke gezondheid (WPG) en de Wet
Veiligheidsregio’s (WVR) op 01 januari 2012 en de vorming van de GGD Haaglanden per 01 januari
2014 dient voor Haaglanden nog de Directeur publieke gezondheid (DPG) te worden benoemd.
De te volgen benoemingsprocedure volgt uit de WPG (art. 14 lid 3), de GR GGD Haaglanden
(art.19, lid1 en art. 20, lid 6) en de WVR (art. 32, lid 1 en 2):
“Op voorstel van het DB GGD benoemt het AB GGD de DPG, in overeenstemming
met het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en het College van B&W van
Den Haag (hierbij benoemt het College van B&W de DPG tot directeur van de
uitvoeringsorganisatie)”
Dit omdat
1.
2.
3.

de DPG (in Haaglanden):
Belast is met de leiding van de GGD (WPG)  AB GGD
Belast is met de leiding van de GHOR (WVR)  AB VRH
Belast is met de leiding over de uitvoeringsorganisatie (GR GGD Haaglanden)  B&W
Den Haag
4. Secretaris is van het DB en AB GGD (GR GGD)
5. Regionaal Geneeskundig commandant (RGC) (GR VRH) is en plv. secretaris DB en AB
VRH

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de DPG t.b.v. van het DB en AB van de
GGD Haaglanden zijn vastgelegd in het “Directiestatuut directeur publieke gezondheid GGD
Haaglanden”.
Gegeven de verschillende verantwoordelijkheden en posities van de DPG is bijgaand
Competentieprofiel opgesteld voor de DPG Haaglanden, dat is afgeleid van een landelijk model
waarmee zowel door het VNG-platform van GGD voorzitters (nu BAC-PG) als door het
Veiligheidsberaad is ingestemd.
Inmiddels is gebleken dat de functie van DPG NIET tot de vertrouwensfuncties behoort die
ressorteren onder de Wet Veiligheidsonderzoeken en er dus geen AIVD onderzoek kan worden
uitgevoerd naar een te benoemen kandidaat (VGB: verklaring van geen bezwaar).
Voorstel 1: in te stemmen met het bijgevoegde competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid.
Eerdere besluitvorming en besluiten:
Op 01 mei 1999 is Dhr. AAHM van Dijk door het College van B&W van Den Haag benoemd
als directeur Volksgezondheid, teven directeur GGD Den Haag.

-

Op 01 april 2014 is door het College van B&W van Den Haag besloten zijn benoeming voor
5 jaar te verlengen in de functie van directeur van de sector GGD Haaglanden (uitvoeringsorganisatie GGD).
Per 01 april 2003 is Dhr. AAHM van Dijk door het AB HRH (later VRH) benoemd als
Regionaal Geneeskundig Commandant Haaglanden (GHOR en MKA)
Op 06 december 2013 is Dhr. AAHM van Dijk door het AB GGD Haaglanden i.o.
aangewezen als wnd. DPG GGD Haaglanden. Op 10 december 2013 heeft het College van
B&W van Den Haag ingestemd met zijn tijdelijke vervulling van de functie wnd. DPG. Op
20 januari 2014 is het besluit overgenomen door het bestuur van de GGD Haaglanden.

In deze procedure lijkt het goed bijgaand competentieprofiel voor de DPG Haaglanden in alle 3 de
betrokken bestuurlijke gremia (AB GGD – AB VRH – B&W Den Haag) te laten accorderen als
leidraad voor de vervulling van de functie. Dit mede gezien de soms bestaande overlap van
bestuurlijke verantwoordelijkheden m.b.t. het werkterrein van de DPG.
Voorstel 2: op basis van het competentieprofiel en eerdere besluitvorming als voorgenomen besluit
te besluiten dhr. AAHM van Dijk te benoemen in de functie van DPG Haaglanden.
Voorstel 3:
a) aan het AB voor te stellen om het AB van de Veiligheidsregio Haaglanden en het college
van B&W van Den Haag door middel van een brief van de voorzitter te verzoeken in te
stemmen met het bijgevoegde competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid; en
b) op basis van het competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid en eerdere
besluitvorming in te stemmen met het voorgenomen besluit om dhr. AAHM van Dijk te
benoemen in de functie van DPG Haaglanden tot 01-04-2019 (t.b.v. de beoogde
congruentie met de benoeming bedrijfsonderdeel GGD Haaglanden door het college B&W
van de gemeente Den Haag).
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