
 

 

Leden algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant 

 

 

 
M. (Marcelle) Hendrickx 

Tilburg 
 
Waarnemend voorzitter van het bestuur van de GGD Hart voor Brabant 
Wethouder gemeente Tilburg 

  

 

M. (Maarten) Everling 

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 
Land van Cuijk 
 

Welzijn, sociale zaken, sport, kunst en cultuur, onderwijs, jeugd, senioren, 
zorg en evenementen. 

  

 

R. (Ronald) van Meygaarden 
Boxtel 
 
Algemene coördinatie, openbare orde en veiligheid, handhaving, 
organisatie, volksgezondheid 

  



 

D. (Denise) Kunst 
Dongen 
 

Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, participatie- en 
arbeidsmarktbeleid, gezondheidsbeleid, armoedebeleid, ouderenbeleid, 
economische zaken, verkeer en vervoer, openbare ruimte, 
monumentenbeleid. 

  

 

M. (Marielle) Doremalen 
Gilze en Rijen 

 
Wet maatschappelijke ondersteuning, duurzaamheid en milieu, kunst en 
cultuur, bibliotheek en sociale-culturele centra, doelgroepenvervoer, 
participatie en sociale zaken, communicatie en klantcontactcentrum, 

volksgezondheid. 

  
 Er komt een nieuwe wethouder op dit terrein voor gemeente 

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 leerlingenvervoer, 
informatiemanagement en ICT, subsidies op bovengenoemde terreinen. 

  

 

M. (Marianne) van der Sloot 
’s-Hertogenbosch 

 

Werk en inkomen, arbeidsmarktbeleid, armoede en schulden, sociale 
structuur (eenzaamheid, vrijwilligers, mantelzorg, dementie), sport, 
erfgoed, toerisme, Brabantstad, bestuursraad Engelen Bokhoven 

  

 

P. (Peter) van Steen 

Heusden 
 
Jeugdhulp, WMO, Volksgezondheid, Ouderen, Jeugd en jongeren, Bewegen 
en gezondheid, Samen zorgen en samenleven, leerlingenvervoer, 
Coördinatie Buurt Bestuurt 
 

  

 

G. (Gerrit) Overmans 
Hilvarenbeek 
 
Sociale en maatschappelijke ondersteuning, sport, subsidies en cultuur, 

onderwijs en jeugd, gezondheidszorg en ouderen, integratie en 
arbeidsparticipatie, regio-leerlingenvervoer. 

  



 

S. (Suzan) Mandemakers 
Loon op Zand 
 

Jeugdbeleid, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, onderwijs en 
volwasseneducatie, participatie en sociale werkvoorziening, sociale zaken 
en arbeidsmarkt, dagelijks bestuur Baanbrekers, sport, subsidies, 
bibliotheken, gezondheidsbeleid. 

  

 

R. (Ramona) Sour 
Maashorst 
 
Zorg en welzijn 

  

 

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

  

 

D. (Dion) Dankers 

Oisterwijk 
 

O.a. jeugdhulp, Wmo, participatie, sociale zaken, zorg, onderwijs, sport, 
economische zaken, arbeidsmarkt. 

  

 

J.P. (Jacco-Peter) Hooiveld 
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. 

  

 

P. (Peter) Raaijmakers 
Sint-Michielsgestel 
 
Financiën en belastingen, omgevingsvisie en herijking zieners 2025, 
erfgoed, Wmo, jeugd(-zorg), participatiewet, minimabeleid, welzijn en 
doelgroepenbeleid, armoedebeleid, volksgezondheid, onderwijs en 

onderwijshuisvesting, arbeidsmarkt, inburgering 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.licdn.com%2Fdms%2Fimage%2FC4E03AQEEdWQbHmM_eQ%2Fprofile-displayphoto-shrink_200_200%2F0%3Fe%3D1567641600%26v%3Dbeta%26t%3DEn_Wh1XATxw7uhZAXNuteBG0vx7rlJllqWL_cTYUlfg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Frik-compagne-5634961a&docid=s_dp-cVtbflzmM&tbnid=YajL0foKs3fiBM%3A&vet=10ahUKEwiPnrf7orLkAhUGtYsKHf7eDTIQMwg1KAEwAQ..i&w=200&h=200&bih=963&biw=1920&q=rick%20companje%20meierijstad&ved=0ahUKEwiPnrf7orLkAhUGtYsKHf7eDTIQMwg1KAEwAQ&iact=mrc&uact=8


  
  
  

  

 

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) Odabassi 
Waalwijk 

 
Jeugd, onderwijs, gezondheidszorg, duurzaamheid, natuur en milieu. 

  
  

  
  
  
  
  

  



  
 
Leden MT GGD Hart voor Brabant 

 

 

T. (Thérèse) Claassen -> t.claassen@ggdhvb.nl 
Directeur publieke gezondheid 

  

 

A (Arnold) Reusken -> a.reusken@ggdhvb.nl 
Sectormanager Brabant-Noord 

 M. (Maike) van IJzerloo > m.van.ijzerloo@ggdhvb.nl 
 

 
 
 
 
 
Sectormanager Midden-Brabant 

  

 

J. (Joost) Vroege -> j.vroege@ggdhvb.nl 
Sectormanager Leefomgeving 

  

 

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

  

 J. (Joris) Damen -> j.damen@ggdhvb.nl 
Controller 
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R. (René) van Kessel -> r.van.kessel@ggdhvb.nl  
Wnd. directiesecretaris 

 


