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Geachte raad ,
Het algemeen bestuur stelde in de vergadering van 1 april jl. de jaarstukken 2019
(inclusief de resultaatbestemming 2019 ) van GGD regio Utrecht (GGDrU ) vast . Wij
sturen u de jaarstukken 2019 ter kennisname toe .
Een gezond en veilig leven voor iedereen , ook voor de meest kwetsbaren . Dat is de rode
draad in het werk van GGD regio Utrecht (GGDU) . We dragen bij aan een samenleving
waarin iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen . GGDU voert een aantalgezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende taken uit , geheel gericht op
preventie . Het doel van preventie is ervoor te zorgen datmensen gezond blijven door
hun gezondheid te bevorderen en te beschermen . Ook heeft preventie tot doel ziekten
en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te
sporen . GGDrU is van en voor de 26 gemeenten van de regio Utrecht .
Wewillen de kwaliteit van onze producten en diensten nauw laten aansluiten bij de
veranderende maatschappelijke omgeving, waarin de gemeenten zich bevinden . GGDU
voert dewettelijke verplichte taken uit namens alle gemeenten als collectief ,hoofdzakelijk op basis van deWet publieke gezondheid (Wpg) . Daarnaast hebbengemeenten de mogelijkheid om de uitvoering van het basispakket te intensiveren . Dat
kan . Minder doen dan de wet zegt is niet toegestaan maar meer doen wel. In dat geval
voert GGDU dit uit per individuele gemeente , via intensivering van het basispakket of
via maatwerkafspraken .
De Jaarstukken bestaan uit twee delen : een jaarverslag en een jaarrekening . In het
Jaarverslag verantwoorden we onze resultaten over het afgelopen jaar. We beschrijven
welke ontwikkelingen onze organisatie heeft doorgemaakt en we laten zien ofwe de
ambities ult de begroting 2019 hebben waargemaakt. De jaarrekening bestaat uit onze
programmarekening en balans met een toelichting hierop .
Het jaarresultaat komtover 2019 uit op een positief resultaat van €633.000 inclusiefmutaties in reserves (€715. 000 positief exclusief mutaties in reserves) . Dit is 1 , 3 % ten
opzichte van de totale lastenomvang van €48 .483. 000 inclusief mutaties in reserves .
We hebben het afgelopen jaar opnieuw hoge eisen gesteld aan onze dienstverlening en
organisatie. Dat was niet altijd eenvoudig en heeft veel gevraagd van onzeprofessionals . Het heeft evenwel veel opgeleverd . Zoals het creëren van voorwaarden
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voor het verkleinen van verschillen in gezondheid tussen groepen . En het signaleren van
ongewenste gezondheidssituaties. En dat is waar we voor staan , dat is waar wehet voor
doen . Daarmee dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en
zich kan ontwikkelen .
Vrijwel gelijktijdig met deze jaarstukken sturen wij u de ontwerpbegroting 2021 met
daarin onze ambities voor het komende jaar . We laten zien waar we voor staan , watwe
willen bereiken en wat we daarvoor doen , en natuurlijk hoeveel het kost . We nodigen u
graag uit om te komen met een zienswijze op deze begroting.

bestuur van GGD regio Utrecht,


