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Voorstel voor de vergadering van:

Algemeen bestuur

Datum vergadering:

6 juli 2022

Onderwerp:

Benoeming DB leden en plv. voorzitter

Portefeuillehouder:

dhr. Eerenberg

Indiener:

secretaris

Bijlage:

-

Gevraagd besluit
Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:
•
•
•

Liesa van Aalst te benoemen tot voorzitter van de bestuurscommissie MiddenNederland tevens plaatsvervangend voorzitter GGDrU
Op voordracht van de gemeenten uit sub regio Zuid Oost Utrecht, Ali Dekker
te benoemen tot lid van het dagelijks bestuur.
Op voordracht van de gemeenten uit sub regio Vallei, Martijn Beek te
benoemen tot lid van het dagelijks bestuur.

Toelichting
Dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 21 van de GR bestaat het dagelijks bestuur (DB) uit de
voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en vijf andere leden, met dien verstande dat uit
elk van de vijf subregio’s één lid van het dagelijks bestuur wordt aangewezen uit de
leden van het algemeen bestuur.
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 31 van de GR wordt het lid van het algemeen bestuur van de
gemeente Utrecht aangewezen als voorzitter van de regionale gezondheidsdienst.
Plaatsvervangend voorzitter / voorzitter bestuurscommissie Midden-Nederland
De bestuurscommissie Midden-Nederland (MN) is ingesteld voor het besturen van de
regionale gezondheidsdienst waar het de uitvoering van taken voor de MN-gemeenten
betreft (jeugdgezondheidszorg). De voorzitter van de bestuurscommissie wordt
aangewezen door het algemeen bestuur en is overeenkomstig artikel 31 van de GR ook
plaatsvervangend voorzitter van de regionale gezondheidsdienst.
Mw. Liesa van Aalst (gemeente Soest) heeft deze functie afgelopen periode vervuld en
stelt zich beschikbaar om deze rol ook komende bestuursperiode te vervullen.
Leden dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 21 van de GR wijst het algemeen bestuur uit de leden van het
algemeen bestuur telkens één lid van het dagelijks bestuur aan uit elk van de vijf regio’s
die functioneren voor de MN-gemeenten.
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Uit de verschillende regio’s zijn de volgende leden van het algemeen bestuur
voorgedragen voor het dagelijks bestuur:
•
•
•
•
•

Utrecht West: Lekstroom: Zuid-Oost Utrecht: mw. Ali Dekker (gemeente Bunnik)
Vallei: dhr. Martijn Beek (gemeente Veenendaal)
Eemland: -
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