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Agendapunt

Benoeming DPG

Doel

Ter besluitvorming

Indiener

T. van Dijk

Samenvatting

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 de
Directeur publieke gezondheid (DPG) te worden benoemd.
Gegeven de verschillende verantwoordelijkheden en posities van de DPG is
een competentieprofiel opgesteld voor de DPG Haaglanden, afgeleid van het
landelijk model. T.a.v. de verschillende verantwoordelijkheden en posities van
de DPG (de functies wnd. DPG, directeur GGD van de uitvoeringsorganisatie
GGD Haaglanden als onderdeel van de gemeente Den Haag en Regionaal
Geneeskundig Commandant Haaglanden binnen de VRH) zijn al eerder
besluiten genomen.

Voorgesteld
besluit

Opsteller

1) in te stemmen met het bijgevoegde competentieprofiel Directeur
Publieke Gezondheid;
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 tot 01-04-2019;
3) 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 op basis van het competentieprofiel
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 college B&W van
de gemeente Den Haag).

Aantal
bijlagen

2

Toelichting

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.
--

Gevolgde
procedure
Te volgen
procedure

-

Memo secretaris bestuur inzake benoeming DPG Haaglanden
Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid

Aanbieding competentieprofiel DPG en voorgenomen besluit benoeming DPG
aan AB VRH en B&W van Den Haag met verzoek in te stemmen.

