Leden algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant:
W. (Wim) Hillenaar
Cuijk
Burgemeester, met als portefeuille o.a. volksgezondheid en integratiebeleid.
Voorzitter van het bestuur van de GGD Hart voor Brabant.

R. (Rein) van Moorselaar
Bernheze
Sociale zaken, onderwijs, jeugd- en jongerenbeleid, leerlingenvervoer,
openbare werken, water en riolering, De Maashorst, project: wijkgericht werken.

H. (Henri) Willems
Boekel
Welzijn, o.a. subsidiebeleid, sport, kunst en cultuur, gehandicapten-, ouderen- en jongerenbeleid, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk, Wmo en sociale zaken en
werkgelegenheid.

W. (Willy) Hendriks-van Haren
Boxmeer
Welzijn, sociale zaken, sport, kunst en cultuur, onderwijs, jeugd, senioren, zorg en
evenementen.

M. (Maruška) Lestrade
Boxtel
O.a. welzijn, jeugd(zorg), onderwijs, kunst en cultuur, regionale economie en innovatie.

P. (Petra) Lepolder
Dongen
Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, participatie- en arbeidsmarktbeleid,
gezondheidsbeleid, armoedebeleid, ouderenbeleid, economische zaken, verkeer en vervoer,
openbare ruimte, monumentenbeleid.

A. (Ariane) Zwarts
Gilze en Rijen
Wet maatschappelijke ondersteuning, duurzaamheid en milieu, kunst en cultuur, bibliotheek
en sociaal-culturele centra, doelgroepenvervoer, participatie en sociale zaken, communicatie
en klantcontactcentrum, volksgezondheid.

M. (Marijo) Immink
Goirle
Jeugd, sport, onderwijs, volksgezondheid, beheer en onderhoud vastgoed en gemeentelijke
eigendommen (+ huisvesting Mill-Hill), grondzaken / Grondbedrijf, verkeer en vervoer,
MIRT A58 , doelgroepenvervoer Regiotaxi WMO en leerlingen-vervoer,
informatiemanagement en ICT, subsidies op bovengenoemde terreinen.

I. (Ike) Busser
Grave
WMO, welzijn, ouderenbeleid, collectief doelgroepenvervoer, recreatie en toerisme,
jeugd(hulp)beleid, financiën, uitvoering communicatie en handhavingsbeleid en -uitvoering
eigen portefeuille, projectportefeuille

U. (Ufuk) Kâhya
‘s-Hertogenbosch
Duurzame mobiliteit, talentontwikkeling en welzijn, duurzame mobiliteit en bereikbaarheid,
jongeren en onderwijs, welzijn, wijk- en dorpsgericht werken, internationale en Europese
betrekkingen, coördinatie positieve gezondheid

P. (Peter) van Steen
Heusden
Gezondheid en bewegen, ondersteuning en zorg, armoede, jeugd, onderwijs,
Ouderen, kunst en cultuur, publieksdienstverlening, informatievoorziening .

G. (Gerrit) Overmans
Hilvarenbeek
Sociale en maatschappelijke ondersteuning, sport, subsidies en cultuur, onderwijs en
jeugd, gezondheidszorg en ouderen, integratie en arbeidsparticipatie, regioleerlingenvervoer.

R. (Riny) van Rinsum
Landerd
O.a. zorg en Welzijn (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet),
volksgezondheid, onderwijs, sociale zaken, burgerparticipatie, kunst en cultuur, sport en
(lokale) recreatie, wijk- en speelvoorzieningen, vorming Maashorstgemeente, project Sport
en Spel Reek.

J. (Jan) Brekelmans
Loon op Zand
O.a. WMO, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, participatie en sociale werkvoorziening,
jeugd, ouderen, zorg en volksgezondheid, onderwijs, kindercentra en wijkgericht werken.

R. (Rik) Compagne
Meierijstad
Ouderen, WMO, volkshuisvesting, statushouders, welzijn, volksgezondheid, kleinschalig
collectief vervoer, leerlingenvervoer, vrijwilligersbeleid en mantelzorg.

E. (Erik) van Daal
Mill en Sint Hubert
Educatie en sport, werk en inkomen, maatschappelijke zorg en WMO, financiën

D. (Dion) Dankers
Oisterwijk
O.a. jeugdhulp, Wmo, participatie, sociale zaken, zorg, onderwijs, sport, economische
zaken, arbeidsmarkt.

T. (Thijs) van Kessel
Oss
Zorg, Wmo, jeugdzorg, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, ouderenzorg,
gehandicaptenzorg, participatie, emancipatie, integratie, nieuwkomers, asielbeleid welzijn,
gezondheidsbeleid, sportstimulering, jeugd en jongerenwerk, maatschappelijke
dienstverlening, sociaal cultureel werk, project woonzorgpark.

R. (Rob) Poel
Sint Anthonis
O.a. Leefbaarheid, zelfsturing en financiën, Transities, Leefbaarheid en zelfsturing. Welzijn.
Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid. Gezondheidszorg. Onderwijs. Maatschappelijke
ondersteuning. Sport (incl. privatisering sportparken). Accommodaties. Cultuur. Financiën.

P. (Peter)Raaijmakers
Sint-Michielsgestel
Coördinerend wethouder burgerparticipatie, bewonersinitiatieven (wijkmakelaars),
doedemocratie, Wmo, welzijn en volksgezondheid, recreatie en toerisme, erfgoed

M. (Marcelle) Hendrickx
Tilburg
O.a. onderwijs, jeugd, emancipatie, cultuur, personeel en organisatie.

R. (Rolph) Dols
Tilburg
O.a. zorg, welzijn en gezondheid, ouderenbeleid, maatschappelijke participatie, sport,
evenementen, emancipatie en integratie.

G. (Gijs) van Heeswijk
Uden
O.a. economische zaken en werkgelegenheid, recreatie en toerisme, onderwijs en
educatie, kinderopvang, jeugd en jongeren, volksgezondheid.

T. (Toine) van de Ven
Vught
O.a. Wmo, zorg, welzijn en gezondheid, integratie en maatschappij, arbeid en inkomen,
ouderen, jeugd, sport, wijk- en buurtgericht werken, participatie.

D. (Dilek) Odabasi-Seker
Waalwijk
Jeugd, onderwijs, gezondheidszorg,
duurzaamheid, natuur en milieu

Leden MT GGD Hart voor Brabant:
T. (Thérèse) Claassen -> t.claassen@ggdhvb.nl
(Wnd) Directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant

A. (Arnold) Reusken -> a.reusken@ggdhvb.nl
Sectormanager Regio’s

E. (Elske) van Rooden -> e.van.rooden@ggdhvb.nl
(Wnd) Sectormanager Leefomgeving

T. (Treja) van den Heuvel -> tr.vd.heuvel@ggdhvb.nl
(Wnd) Sectormanager Bedrijfsontwikkeling

J. (Joris) Damen > j.damen@ggdhvb.
Controller

B. (Bart) Maassen -> b.maassen@ggdhvb.nl tel: 088 368 6433
Directiesecretaris

