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Geachte griffies
Bijgaand treft u een brief aan van het DB GGD Drenthe aan de Drentse gemeenteraden, waarin zij
worden geïnformeerd over het proces van de werving van een nieuwe directeur publieke
gezondheid. Vriendelijk verzoek deze brief onder uw raden te verspreiden. Dank alvast hiervoor.
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Geachte gemeenteraad,
Graag informeert het dagelijks bestuur van GGD Drenthe u als volgt.
Eind 2020 heeft mevrouw Karin Eeken vanwege het aanvaarden van een functie elders
de GGD Drenthe als directeur publieke gezondheid (DPG) verlaten. Vanwege de COVID19 crisis was het noodzakelijk om de positie van DPG weer zo snel mogelijk in te vullen.
Met het oog hierop heeft het dagelijks bestuur besloten de positie in eerste instantie op
ad interim basis in te vullen. Daarmee is er gelegenheid om tot een zorgvuldige
samenstelling van een profiel voor de nieuw te werven DPG te komen en vervolgens
over te kunnen gaan tot de daadwerkelijke werving.
Inmiddels is de heer Hans Kox aangetrokken, en met instemming van de algemene
besturen van de GGD en de Veiligheidsregio Drenthe, formeel benoemd als DPG ad
interim voor de periode 1 november 2020 tot 1 september 2021.
Het proces voor de werving van de nieuwe DPG is inmiddels in gang gezet. Wij zullen u
over de verdere voortgang hierin op de hoogte houden.
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