Gemeenschappelijke Regeling

Overleg:

Algemeen Bestuur GGD- RR

Datum vergadering: 13 december 2018
Agendapunt nr.:

13.7

Onderwerp:
Benoemen voorzitter en vice-voorzitter AB GGD-RR
Gevraagde beslissing:
- Akkoord op het benoemen van wethouder De Langen van Rotterdam als voorzitter van het
algemeen bestuur GGD-RR en het benoemen van wethouder Borgonjen van Westvoorne als
vice-voorzitter van het AB GGD-RR.
Financiële/personele consequenties:
nvt
Verdere procedure:
- Bij akkoord
Communicatie/voorlichtingsaspecten:
N.v.t.

Toelichting:
Artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR stelt dat het algemeen bestuur uit hun
midden een voorzitter aanwijst. Het is bij de regeling GGD-RR een goed gebruik dat de voorzitter de
wethouder van Rotterdam is, ook gezien de praktische verbondenheid van de GGD-RR als onderdeel
van de gemeente Rotterdam. Wij stellen voor deze praktijk te handhaven in deze periode en
wethouder De Langen van Rotterdam als voorzitter van uw algemeen bestuur te benomen.
In de afgelopen perioden is het daarnaast zeer praktisch gebleken dat er een vicevoorzitter wordt
benoemd. In de afgelopen periode heeft de vicevoorzitter in de praktijk ook de vergaderingen
voorgezeten vanwege de omvangrijke portefeuillehouder van toenmalig voorzitter wethouder de
Jonge.
Het voorstel is om wethouder Borgonje, mede met het oog op continuïteit te benoemen als
vicevoorzitter. Gezien het feit dat wethouder De Lange niet de portefeuille Jeugd heeft en dus niet ook
de voorafgaande vergaderingen hoeft voor te zitten stellen wij voor dat wethouder de Lange in
principe in de praktijk de vergaderingen zal voorzitten en dat wethouder Borgonjen hem, bij
afwezigheid, zal vervangen.
Een functie die voortvloeit uit het voorzitterschap van het AB- GGD-RR is de vertegenwoordiging in de
landelijke Bestuurlijke Advies Commissie Publieke Gezondheid (BAC-PG). Dit gremium dat bestaat uit
alles voorzitters van alle GGD-en in Nederland geeft advies aan de commissie Zorg van de VNG.
Anngezien wethouder de Lange als voorzitter de commissie zorg van de VNG voorzit is het voorstel
om de vice-voorzitter, wethouder Borgonje, net als in de voorgaande periode, af te vaardigen naar de
BAC-PG namens onze GGD-RR.

Bijlage(n):
N.v.t.
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