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Agendacommissie Gezondheid 

 

Conceptbesluit 

 

1. De voorgestelde portefeuilleverdeling van de 

Agendacommissie vast te stellen.  

- Portefeuillehouder Jeugd: Mevrouw N. Kramers  

- Portefeuillehouder Gezondheidsbevordering & leefstijl: 

Mevrouw M. Poelman 

- Portefeuillehouder Infectieziektebestrijding & Algemene 

gezondheid: Mevrouw H. Zonderland 

- Portefeuillehouder Zorg & Veiligheid: de heer E. de 

Groot.  

 

2. Mevrouw H. Zonderland te benoemen tot vicevoorzitter 

voor in iedere geval de eerste twee jaar. 

 

Inleiding 

 

De Agendacommissie heeft op 21 september 2022 gesproken over 
de portefeuilles en de kandidaat voor de rol van vicevoorzitter. 
Zoals toegezegd in de bestuursvergadering van 8 september komt 
dit voorstel terug in deze vergadering.  
 
Het gesprek in de Agendacommissie heeft geleid tot de volgende 
voorgestelde portefeuilles: 
Jeugd, Gezondheidsbevordering & leefstijl, Infectieziektebestrijding 
& Algemene Gezondheid en Zorg & Veiligheid. Aan deze 
bestuurlijke portefeuilles zal de GGD intern afdelingshoofden 
koppelen om de portefeuillehouder zo goed mogelijk inhoudelijk te 
ondersteunen en te faciliteren.  

 
De Agendacommissie heeft de portefeuilles verdeeld, mede op 



 
 

basis van belangstelling van de bestuurder en dit heeft geleid tot 
het volgende voorstel: 

- Portefeuillehouder Jeugd: Mevrouw N. Kramers  

- Portefeuillehouder Gezondheidsbevordering & leefstijl: 

Mevrouw M. Poelman 

- Portefeuillehouder Infectieziektebestrijding & Algemene 

gezondheid: Mevrouw H. Zonderland 

- Portefeuillehouder Zorg & Veiligheid: de heer E. de 

Groot.  

 
De leden van de agendacommissie stellen tevens voor om 

mevrouw H. Zonderland in ieder geval voor de eerste twee jaar te 

benoemen tot vicevoorzitter. Na twee jaar wordt dit stokje – na 

evaluatie in de agendacommissie – wellicht overgedragen aan de 

heer E. de Groot.  
 

Beoogd effect 

 

De portefeuillehouder is als bestuurder in de Agendacommissie/ 

Bestuurscommissie vertegenwoordiger en eerste aanspreekpunt op 

de betreffende portefeuille.  

De portefeuillehouders worden inhoudelijk ondersteund vanuit de 

GGD.  

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 

 
 

 

Kopie naar auteur  

 

 

 


