
VERSLAG 

Vergadering: Algemeen Bestuur 

Datum: 28 januari 2021 

Tijd: 14.00-16.00 uur

Plaats: Online, Teamsvergadering 

1. Opening door voorzitter Miranda de Vries 

 Afmelding ontvangen van mw. Bernadette van Oers 

• De voorzitter heet in het bijzonder de twee nieuwe externe DB leden welkom.  

Mw. Jantine Schuit en dhr. Egge van der Poel stellen zich kort voor.  

 De voorzitter vermeldt dat de vergadering via Teams wordt opgenomen om 

eventuele belangstellenden/toehoorders in de gelegenheid te stellen deze openbare 

vergadering terug te zien. De opname wordt na een aantal weken vernietigd. 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 november 2020, incl. actielijst 

Er zijn geen bijzonderheden en het verslag en de actielijst worden vastgesteld. 

In het verslag wordt aangegeven dat de GGD terugkomt op de aangegeven richtlijnen. 

De richtlijnen zijn meegenomen als uitgangspunt bij het opstellen van de kadernota.  

4. Voordracht nieuwe leden DB Jantine Schuit en Egge van der Poel 

De leden van het AB gaan akkoord met de voordracht van de twee nieuwe 

bestuursleden. 

5. Kadernota 2022 

Dhr. Toine Theunis en Dhr. Ergun Metin geven een toelichting op het financiële deel van 

de Kadernota 2022. Er is een fout gemaakt en daardoor zijn verkeerde bedragen per 

gemeenten opgenomen in de tabel op pagina 12. Dit heeft te maken met het ingroeipad 

dat in 2017 bestuurlijk vastgesteld is en gerealiseerd per 2021. De bedragen die nu per 

ongeluk in de Kadernota zijn opgenomen zijn gebaseerd op het ingroeipad van 2018 



plus indexering. Dit hadden de bedragen moeten zijn van 2021 plus indexering. Een 

gecorrigeerde versie van de Kadernota 2022 wordt tezamen met de aanbiedingsbrief 

toegestuurd.  

Financieel 

We hebben van de meeste gemeenten de vastgestelde richtlijnen vanuit de Verbonden 

Partijen voor begroting 2022 ontvangen. De GGD geeft per gemeenten een reactie bij 

het aanbieden van de beleidsbegroting. De gemeenten ontvangen graag nu ook al een 

reactie. Dit wordt toegezegd door mw. Annemieke van der Zijden.  

Het toepassen van de indexering roept verschillende reacties op bij de AB leden. Zij 

geven aan dat de gemeenteraden de GGD via de richtlijnen hebben laten weten dat de 

begroting 2022 gelijk moet zijn aan de begroting 2021. Voor sommige gemeenten speelt 

een concrete bezuinigingsopdracht hierbij een rol. De GGD moet aangeven welke 

beleidsmatige keuzes gemaakt worden als aan deze nullijn wordt vastgehouden. Aan de 

andere kant is het met de juiste argumentatie uit te leggen aan de gemeenteraden dat 

afgeweken wordt van de richtlijnen. 

Een aantal bestuurders geeft aan dat ze ook een taak hebben om als bestuurder van de 

GGD naar de GGD te kijken en niet alleen om het standpunt van de gemeenteraad te 

verdedigen.   

Toine Theunis merkt op dat gemeenten ook kritisch kunnen kijken naar de 

plusproducten die zij afnemen om zo een besparing te realiseren. Het is een 

wisselwerking tussen GGD en gemeenten.   

Inhoudelijk 

Er wordt gevraagd of RUPS/DUUP een wettelijke taak wordt vanwege de structurele 

financiering. Dit is niet het geval. De plannen die eerder gemaakt zijn kunnen met deze 

structurele financiering uitgevoerd worden, hierin vindt geen verandering plaats. Op 

basis van de evaluatie wordt gekeken hoe verder gegaan wordt met RUPS/DUUP.  

Er vindt verder geen inhoudelijke discussie plaats over de kadernota 2022. 

De leden van het AB gaan akkoord met de kadernota met in achtneming van aanpassing 

van de laatste financiële tabel. 



6. Stand van zaken corona : 

Dhr. Mark van Beers geeft een presentatie over de stand van zaken COVID-19. Het 

onderdeel vaccineren wordt in het bijzonder toegelicht. Tevens wordt aandacht gevraagd 

voor het webinar op 4 februari, waarin uitgebreider stil gestaan wordt bij de corona 

ontwikkelingen.  

7. Onderzoek in relatie tot Corona

Dhr. Marthein Philipsen en mw. Lieke Raaijmakers geven een presentatie over 

onderzoek in relatie tot Corona. Er is veel belangstelling voor de onderzoeken. Op de 

(specifieke) inhoudelijke vragen die gesteld zijn wordt nog teruggekomen.  

8. Toetreding GGD West-Brabant tot Stichting WestWest 

Mw. Annemieke van der Zijden geeft een korte toelichting op de toetreding. De 

financiële bijdrage aan deze stichting past binnen de begroting van de GGD. Via het 

jaarverslag zal de inhoudelijke verantwoording plaatsvinden. 

De leden van het AB gaan akkoord met toetreding tot Stichting WestWest. 

9. Evaluatierapporten 

Mw. Annemieke van der Zijden geeft een korte toelichting op de diverse 

evaluatierapporten. De rapporten worden voor kennisgeving aangenomen. 

Mw. Miranda de Vries geeft aan om waakzaam te zijn op de gevolgen van de uitkomsten 

van de evaluatie Wet Veiligheidsregio.  



10.Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering 

onder dankzegging aan de aanwezigen.  

De secretaris,  de voorzitter, 

A. van der Zijden M. de Vries 



   

 

  

  

  

Vergadering algemeen bestuur  

  

Datum 31 maart 2021 

Onderwerp Jaarstukken 2020 

Agendapunt 7 

Portefeuille Directie 

  

  

Omschrijving De jaarstukken 2020 zijn in concept gereed en de controle door de accountant Verstegen 

is nagenoeg afgerond. De definitieve accountantsverklaring verwachten we snel te 

ontvangen. In dit voorblad treft u een korte samenvatting van de concept jaarrekening 

2020 van GGD West-Brabant.  

 

1) Algemeen toelichting (financiële) resultaat jaarrekening  

Het financieel resultaat over 2020 bedraagt totaal €797.000 positief. Wij kunnen het 

positieve resultaat uiteenzetten door het aanwijzen van een aantal oorzaken. De 

grootste oorzaak, namelijk €400.000 (V) van het positieve resultaat is het gevolg van 

langdurig niet in kunnen vullen van een aantal cruciale vacatures zoals artsen en 

verpleegkundigen. Daarnaast zien wij binnen onze exploitatie over het boekjaar een 

hogere realisatie in de opbrengsten van €150.000 (V) ten opzichte van de vastgestelde 

begroting over 2020. Een derde afwijking met een positief effect op onze 

exploitatiebegroting is het gevolg actualisatie van onze samenwerkingsverbanden ter 

hoogte van €100.000 (V). Ten vierde is er een onderbesteding van €60.000 (V) op de 

RUPS gelden over 2020. Tot slot een laatste positieve ontwikkeling is de onderbesteding 

op het innovatiebudget. Corona crisis heeft een aantal ontwikkelingen versneld 

waardoor uiteindelijk minder middelen benodigd waren dan vooraf geprognosticeerd 

van circa  €100.000 (V). Het positieve resultaat is een verzameling van zowel positieve als 

negatieve posten uit onze exploitatiebegroting. Eén van de negatieve posten binnen onze 

exploitatiebegroting is het onderdeel telefonieproject. Door vertraging in de 

aanbesteding is er een incidentele nadeel gerealiseerd van €150.000 (N). Tot slot resteert 

er een verzameling van een aantal kleine posten gesaldeerd tot €140.000 (V). 



 

2) Accountantsverklaring  

Beoordeling 

De afgelopen jaren (2017, 2018 en 2019) hebben we geen goedkeurende verklaring 
ontvangen ten aanzien van rechtmatigheid. In tegenstelling tot eerdere jaren is de 
controlerende accountant (Verstegen) voornemens om zowel op getrouwheid van onze 
jaarstukken als op rechtmatigheid het boekjaar 2020 te voorzien van een goedkeurende 
verklaring. Bijzondere prestatie juist in een zeer complex en uitdagend jaar als 2020.  
 
Hieronder een aantal belangrijke bevindingen uit het voorlopige accountantsverslag van 
Verstegen: 
 

▪ Corona: In de jaarrekening heeft u de gevolgen van de uitbraak van de pandemie 
toereikend toegelicht, evenals de financiële impact van corona voor GGD West-
Brabant. Ondanks dat prioriteitstelling bij GGD West-Brabant vanzelfsprekend niet 
in de eerste plaats ligt bij de controle van de jaarrekening 2020, merken wij op dat 
de controle van de jaarrekening door uw organisatie goed is voorbereid. Wij 
concluderen dat GGD West-Brabant de beheersing en bewaking op orde heeft van 
de extra taken en werkzaamheden die zijn uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van VWS, evenals de verantwoording daarover. Zeker gelet op de 
omvangrijke lasten en baten die hiermee gemoeid gaan, de omvangrijke financiële 
compensatiemogelijkheden waarvan de GGD gebruik maakt die gepaard gaan met 
complexe en soms pas later beschikbaar gekomen voorwaarden en eisen.  

 

▪ Corona-compensatie: GGD West-Brabant heeft de meerkosten en minderinkomsten 
als gevolg van corona bepaald en gedocumenteerd, uitgaande onder meer van de 
Verantwoordingsinstructie 2020 Meerkosten COVID-19 GGD – VWS van 11 
december 2020 en het AEF (Andersson Elffers Felix) rapport ‘Meerkosten voor 
GGD’en ten gevolge van Corona’ d.d. 5 augustus 2020. GGD West-Brabant heeft de 
richtlijnen voor corona-compensatie een-op-een in acht genomen en zo goed 
mogelijk geïnterpreteerd. Voor de minderopbrengsten en de minderkosten heeft u 
op basis van diepgaande analyses van de baten en lasten over 2019, de begroting 
2020 en de gewijzigde begroting 2020 in kaart gebracht in hoeverre er sprake is van 
aantoonbare minder opbrengsten en kosten als gevolg van Covid-19. De GGD heeft 
de minderopbrengsten en minderkosten gesaldeerd verantwoord bij de VWS-
declaratie. Desondanks bestaat het risico dat op onderdelen de interpretatie van 
de definities in het AEF rapport bij GGD West-Brabant niet gelijk zijn aan de 
interpretaties van het ministerie met als gevolg mogelijke terugvordering van het 
ministerie. Het ministerie stelt de definitieve compensatie vast in boekjaar 2021. U 
heeft dit toereikend toegelicht in de jaarrekening onder X. 

 

Wij constateren dat GGD West-Brabant hier zorgvuldig en conservatief mee om is 
gegaan en het bestuur geraadpleegd en geïnformeerd is als keuzes moesten 
worden gemaakt. Doordat GGD West-Brabant op maandbasis controleert en 
rapporteert en de declaraties maandelijks werden ingediend kon tussentijds de 
rechtmatigheid en juistheid van de declaraties worden gewaarborgd. 

 



▪ Voorbereiding door de GGD: Medio februari zijn wij gestart met de controle van de 
jaarrekening. De concept jaarrekening was financieel gereed voor onze controle. De 
kwaliteit van de jaarstukken was op moment van de start van de controle toereikend 
en de dossiervorming als basis voor onze controle was grotendeels volledig op het 
moment van start van onze controle. 

 

▪ Samenwerking: De samenwerking tussen uw organisatie en Verstegen is wederom 
(zeer) goed, prettig en constructief verlopen. Het is een prestatie van uw organisatie 
dat de controle binnen uw bestuurlijke planning kon worden afgerond. 

 

▪ Interne Beheersing: Vanuit onze controleopdracht hebben wij de kwaliteit 
beoordeeld van de interne beheersingsmaatregelen die een directe relatie hebben 
met de jaarrekening van GGD West-Brabant. Wij vinden dat er binnen GGD West-
Brabant - rekening houdend met de aard en omvang van de (administratieve) 
organisatie - geen sprake is van belangrijke tekortkomingen in de interne 
beheersingsmaatregelen rond de financiële verslaglegging. 
 

▪ Regulier EU aanbestedingen: GGD West-Brabant ziet voorafgaand aan 
aanbestedingen strak toe dat bij het aangaan van nieuwe opdrachten de regels ten 
aanzien van EU-aanbesteding strikt worden nageleefd. Tijdens onze controle en de 
gesprekken met uw organisatie hierover hebben wij vastgesteld dat dit bewustzijn 
aanwezig is en dat wij deze aandacht terugzien in uw organisatie op meerdere 
momenten in het jaar. 

 

▪ Dwingende Spoed: Omdat GGD West-Brabant geen reguliere of verkorte (Europese) 
aanbesteding in acht kon nemen, is in lijn met de brief van de Europese Commissie 
van 1 april 2020 en de brief van het Ministerie van VWS van 27 oktober 2020, een 
beroep gedaan op de regeling (zeer) dwingende spoed binnen de Europese 
aanbestedingsregels. Voor de rechtmatige toepassing van (zeer) dwingende spoed 
heeft u aanvullend juridisch advies ingewonnen dat het ingenomen standpunt van 
GGD West-Brabant onderschrijft. Voor een deel is dit tegenstrijdig met uitingen in de 
media door aanbestedingsdeskundigen die het beroep op (zeer) dwingende spoed 
door de GGD's ter discussie stellen. Op grond van het hiervoor gestelde is GGD West-
Brabant van mening dat terecht een beroep is gedaan op (zeer) dwingende spoed en 
dat de opdrachten in het kader van het bestrijden van het coronavirus in 2020 
rechtmatig zijn aanbesteed. Wij delen het standpunt en de conclusie van de GGD 
West-Brabant.  
 

▪ ICT aanbevelingen: Onze conclusie ten aanzien van de IT-beheersingsmaatregelen is 
dat er sprake is van beperkte tekortkomingen. In de managementletter zijn adviezen 
geformuleerd ter verbetering van de interne beheersing op IT-gebied (hier zijn wij 
het mee eens en hebben inmiddels hierop geanticipeerd en stappen ondernomen 
om dit op te pakken); Dit geldt zowel aan de kant van HSC als van GGD WB zelf. 
 

▪ Weerstandsvermogen: Gezien het risicoprofiel van GGD West-Brabant adviseren wij 
u de ontwikkeling van de risico’s en de ontwikkeling van de reserves die aangewezen 
zijn als dekking van de risico’s tussentijds en nauwlettend te blijven volgen 
(weerstandsvermogen is per saldo gedaald t.o.v. eerdere jaren).  



 

 
 

3) Voorstel resultaatsbestemming 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli a.s. legt het dagelijks 

bestuur een voorstel tot resultaatsbestemming aan u voor.  

  

Beslispunt(en) 1. Kennisnemen van bovenstaande samenvatting en de bevindingen vanuit het 

accountantsverslag en de concept jaarstukken 2020.  

 

  

 

Eerdere besluiten  

  

  

Besluit 1. Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van bovenstaande samenvatting en de 

bevindingen vanuit het accountantsverslag en de concept jaarstukken 2020.  

 

  

 De secretaris,     de voorzitter, 

          

 

A. van der Zijden               M. de Vries 

 

  

Bijlage(n) 1. Concept accountantsverslag 2020 

2. Concept Jaarstukken 2020 

 

 

 



 

Decos:    1 

 

   

 

  

  

  

                Vergadering algemeen bestuur  

  

Datum 31 maart 2021 

Onderwerp Begroting Corona Next Step 2021 

Agendapunt 8 

Portefeuille Dagelijks Bestuur / T. Theunis (pfh. Financiën) 

  

  

Omschrijving Inleiding 

Sinds begin 2020 is het COVID-19 wereldwijd als A-infectieziekte aangemerkt. Zo ook in Nederland  

en tot op heden is deze situatie nog steeds van kracht. Dit betekent dat de GGD-en voor hun inzet  

op de beheersing en bestrijding van het Coronavirus financiële compensatie ontvangen van het  

Ministerie van VWS. Dit is per brief bevestigd op 20 juli 2020.  

 

In deze brief is opgenomen dat de kosten als gevolg van Corona, conform de definities uit het  

AEF-rapport, kunnen worden gedeclareerd. Concreet betekent dit dat de volgende kosten  

vergoed worden: 

1. Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan Corona activiteiten zijn toe te  

wijzen (bron- en contactonderzoek, bemonstering, etc.).  

2. Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken (bijvoorbeeld voor  

uitgestelde dienstverlening die moet worden ingehaald en leidt tot externe inhuur). 

3. Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen van inkomsten uit 

reizigersvaccinaties).  

4. Minder uitgaven: Kosten die GGD’en minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening  

die later niet wordt ingehaald (bijvoorbeeld de inkoop van vaccins).  

 

In de  onderliggende notitie en de bijgevoegde begroting zijn de kosten opgenomen, zoals genoemd 

in categorie 1. De labkosten voor de uitgevoerde tests in de testlocaties worden door het  

laboratorium vanaf 1 januari 2021 direct gefactureerd bij de Dienst Testen van het ministerie van 

VWS, de overige kosten worden vergoed door VWS. De financiële gevolgen van de categorieën 2 tot  

en met 4 worden in de reguliere BURAP’s  verder uitgewerkt en zijn geen onderdeel van deze notitie  

en de begroting Corona next step 2021. 

 

 



 

Decos:    2 

 

De bestrijding van COVID-19 heeft geen directe financiële consequenties voor de gemeenten.  

 

Beslispunt(en) 1. Instemmen met de begroting van het programma Corona Next Step 2021 van de GGD  

West-Brabant. 

2. Instemmen met het voorstel tot wijziging van de beleidsbegroting 2021 ten gevolge van de  

begroting Van het programma Corona Next Step.  

3. In te stemmen met eventuele afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de   

begrotingswijzigingen gezien de onzekerheden rondom het verloop en de bestrijding van het  

COVID-19 virus en wijzigingen in de gehanteerde uitgangspunten die hierdoor elk moment  

kunnen optreden. Bestrijding van COVID-19 wordt uitgevoerd in opdracht van VWS. Derhalve  

worden alle kosten die hiermee samenhangen conform compensatieregeling vergoed door VWS. 

Omdat deze begrotingswijziging niet van invloed is op de gemeentelijke bijdrage en deze  

gelijk blijft, hoeft u de begrotingswijziging niet voor zienswijze aan de gemeenteraden  

voor te leggen. 

  

Eerdere 

besluiten 

- 

Besluit  

  

 De secretaris,     de voorzitter, 

                                                                      

 

A. van der Zijden               M. de vries 

  

Bijlage(n) 1. Notitie bij begroting Corona Next Step GGD West-Brabant 2021 

2. Begroting Corona Next Step GGD West-Brabant 2021 

3. Begrotingswijziging 2021-1 Corona Next Step 2021 

 

 



 

 

 

Vergadering algemeen bestuur 

Datum 31 maart 2020 

Onderwerp Concept beleidsbegroting 2022 

Agendapunt 9 

Portefeuille Dagelijks Bestuur  

Omschrijving Met in acht neming van de vastgestelde kaders 2022 in het AB op 28 januari 2021 is 

de beleidsbegroting voor 2022 opgesteld. Dit concept willen we graag met u 

bespreken. 

Wat is er bijzonder aan deze beleidsbegroting? 

• Ondanks de coronacrisis blijven we een bijdrage leveren om van West-

Brabant de gezondste regio van Nederland te maken. Dat is en blijft onze 

ambitie. Gezondheid is een groot goed en verdient een stevige plaats in het 

leven van iedereen. Door het versterken van de veerkracht, preventie, het 

bieden van een vangnet waar nodig, samenwerking en innovatie zullen we 

sterker uit de crisis komen. De samenleving verandert snel en er worden 

hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit van onze GGD. Daar willen we ook in 

2022 actief op blijven inspelen. We zetten met onze ambities en doelen uit 

de Agenda van de Toekomst in 2022 vooral in op de maatschappelijke 

gevolgen van de coronacrisis en het effect hiervan op de Publieke 

Gezondheid in West-Brabant. 

• Voor de doorontwikkeling naar een eigentijdse dienstverlening is, conform het 

besluit van het Algemeen Bestuur, eenmalig een bestemmingsreserve in het 

leven geroepen. Onder andere met onze jaarrekening zullen wij inzicht geven 

in het tempo en de mate waarin we deze reserve inzetten voor het aanpassen 

van onze dienstverlening aan de moderne tijd in 2021. Ook in 2022 zullen we 

hierin investeren en deze nieuwe manier van werken structureel maken binnen 

de begroting 2022. 

• Met ingang van 2021 is de indexatiemethode aangepast conform de 

financiële richtlijnen van de gemeenschappelijke regelingen. Deze hebben we 

ook in de begroting 2022 toegepast. 

• In de bijlage van deze begroting wordt u in kennis gesteld van de manier 

waarop we om zijn gegaan met de beleidsmatige – en financiële richtlijnen 



 

 

vanuit de Nota Verbonden Partijen. Met een aantal gemeenten gaan we 

hierover nader in gesprek ten aanzien van de plusprodukten. 

Wat is het vervolgproces 

Na vaststelling van de concept beleidsbegroting 2022 zal deze begroting vóór 15 april 

a.s. voor zienswijze aan uw Raden worden verstuurd. In uw vergadering van 7 juli 

2021 ligt de definitieve versie van de beleidsbegroting 2022 ter vaststelling voor. 

 

Beslispunt(en)  1. Het algemeen bestuur wordt gevraagd het definitieve concept van de 

beleidsbegroting 2022 vast te stellen, zodat deze vóór 15 april 2021 voor zienswijze 

kan worden verstuurd naar de Raden in West-Brabant. 

Eerdere besluiten  AB 28 januari 2021 vaststelling kadernota 2022 

Besluit  1. Het algemeen bestuur stelt het definitieve concept van de beleidsbegroting 2022 

vast, zodat deze vóór 15 april 2021 voor zienswijze kan worden verstuurd naar de 

Raden in West-Brabant. 

  

De secretaris, de voorzitter, 

   

                                                                    

                                  A. van der Zijden M. de Vries 

Bijlage(n) 1. Concept beleidsbegroting 2022 



 

 

 

Vergadering Algemeen bestuur 

Datum   5 maart 2021 

Onderwerp   Voordracht tot benoeming Directeur Publieke Gezondheid GGD HvB/plv. DPG GGD WB 

Agendapunt  10 

Portefeuille Dagelijks Bestuur 

Omschrijving    GGD West-Brabant heeft een tweekoppige directie, bestaande uit de voorzitter van 

de directie/ directeur Publieke Gezondheid mw. Annemieke van der Zijden, en de 

plaatsvervangend directeur (zijn de directeur Publieke Gezondheid van GGD Hart 

voor Brabant). De DPG van Hart voor Brabant is met ingang van 2021 uit dienst 

getreden en voor deze vacature is een wervingsprocedure in gang gezet. Mw. 

Thérèse Claassen is momenteel waarnemend directeur PG. 

De selectiecommissie van GGD Hart voor Brabant, bestaande uit de heer Wim 

Hillenaar (voorzitter), mevrouw Marcelle Hendrickx (vicevoorzitter) en mevrouw 

Annemieke van der Zijden (directeur), heeft zich in de periode van december 

2020 t/m februari 2021 ingezet voor de werving en selectie van de nieuwe 

Directeur Publieke Gezondheid van GGD Hart voor Brabant. Uit deze procedure 

zijn twee kandidaten gevonden die passen in de ten behoeve van deze werving en 

selectie opgestelde profielschets. 

Na zorgvuldige afweging heeft de selectiecommissie aan het dagelijks bestuur van 

GGD Hart voor Brabant voorgesteld om mevrouw Thérèse Claassen voor te dragen 

voor benoeming aan het algemeen bestuur. Bij deze voordracht is meegewogen: 

• De profielschets. 

• Het oordeel dat de selectiecommissie heeft opgedaan tijdens de twee 

selectiegesprekken, ondersteund door een uitgebreide talenten 

drijfveren analyse volgens de TMA methode. 

• Het advies van de benoemingsadviescommissie. 



 

 

Beslispunt(en)  Het Algemeen Bestuur GGD WB wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel 

tot benoeming van mw. Thérèse Claassen tot Directeur Publieke Gezondheid van 

GGD Hart voor Brabant en daarmee tevens plaatsvervangend directeur voor GGD 

West-Brabant. 

Eerdere besluiten 

Gevolgen 

Besluit   Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel tot benoeming van mw. Thérèse 

Claassen tot Directeur Publieke Gezondheid van GGD Hart voor Brabant en 

daarmee tevens plaatsvervangend directeur voor GGD West-Brabant. 

de secretaris, de voorzitter, 

 

                                 

A. van der Zijden M. de Vries 

Bijlage(n) - 

2 


