
Jaarverslag
Graag presenteren we in een notendop het jaarverslag van GGD regio Utrecht (GGDrU). 
We benoemen onze zeven ambities en een aantal resultaten die wij hebben behaald. 
Op de volgende bladzijde staat wat het heeft gekost.

2. Minder kwetsbaren

• 49 meldingen bij Meld- en Adviespunt Bezorgd
• 99 trajecten woonhygiënische problematiek
• 22 meldingen voorkomen uithuiszettingen

1. Een veiligere leefomgeving

• 11.000 mensen gescreend op TBC
• 4.200 soa testen uitgevoerd
• 2 nieuwe soa-locaties 
• 1.100 forensische schouwingen
• 31.000 reizigers gezien
• Vaccinatiekoffer ontwikkeld

3. Gezondere wijken en scholen

• 60 nieuwe scholen met subsidie Gezonde School
• 37 scholen met subsidie voor een watertappunt
• 26 scholen met een subsidie voor Jong Leren Eten

4. Een goede start voor ieder kind

• 92.000 vaccinaties van zuigelingen en peuters
• 31.800 vaccinaties 9- en 13 jarigen
• Hoge opkomst (84%) vaccinatie meningococcen 

ACWY
• Invoering maternale kinkhoestvacinatie voor 

zwangere vrouwen
• 6.370 chatten met ouders en jongeren
• 99% deelname neonatale screening
• 950 armoede interventie bij kinderen en hun 

ouders

5. Voorkomen van gezondheidsproblemen  
    en -risico’s
• 3 gezondheidsmonitors uitgevoerd
• Evaluatie schietincident tram Utrecht
• Alle gemeenten geadviseerd over 

preventieprogramma’s en gezondheidsbeleid
• 1.252 toezichtbezoeken kinderopvanglocaties en 

gastouders
• 92 toezichtbezoeken tattoo en piercing

7. Een eigentijdse dienstverlening 

• Vernieuwing aantal CB-locaties
• Uitwerken van het digitale systeem GGiD
• Toepassen eigentijdse technologie

6. De organisatie op orde 

• Interne cohesie vergroot door 
ontwikkelingen van passend leiderschap

• Organisatiemodel met meer 
zelforganisatie en passende ondersteuning

• ICT infrastructuur op orde
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Kernwaarden:

Aan de slag voor een gezonde 
en veilige regio Utrecht

Bestuursagenda

De bestuursagenda legt inhoudelijke accenten 
op de werkzaamheden die we vanuit onze 
maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet 
publieke gezondheid) doen.  
De prioriteiten zijn: 
• Kansrijk opgroeien. 
• Gezonde leefomgeving. 
• Langer gelukkig en gezond zelfstandig. 
• Eigentijds besturen. 
• Doorontwikkeling interne organisatie. 

 
De prioriteiten zijn uitgewerkt in het 
actieprogramma. 
De uitvoering van de acties uit het 
actieprogramma worden uitgevoerd binnen het 
bestaande financiële kader van  
GGDrU.
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Financiën 

Het leveren van een bijdrage aan onze 
maatschappelijke effecten vormt de leidraad 
voor onze ambities. De vijf inhoudelijke ambities 
voor 2019 komen samen in één programma 
Publieke Gezondheid. Hiernaast presenteren we de 
kostenverdeling.

Een veiligere leefomgeving

Gezondere wijken en scholen
Een goede start voor ieder kind
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's

Minder kwetsbaren

24,2%

65%

1,4% 3,2% 6,2%

Wijze van financieren

De financiering van de werkzaamheden van GGDrU verschilt per type dienstverlening. GGDrU 
onderscheidt de volgende vier financieringsbronnen:

• Collectieve gemeentelijke bijdrage: collectieve bijdragen van gemeenten op basis van de inwonerbijdrage en 
kindbijdrage. 

• Individuele gemeentelijke vergoeding: financiering op basis van een bilaterale overeenkomst door facturatie 
aan gemeente. 

• Rijksbijdragen: bijdragen van het Rijk.
• Inkomsten van derden: bijdragen van andere partijen dan gemeente of Rijk, zoals tattoo- en piercingshops 

die voor hun vergunning aan GGDrU betalen en burgers die voor hun reisvaccinatie betalen. 

Gemeenten financieren het grootste deel van GGDrU met ingang van 2018 met een vaste gemeentelijke 
bijdrage, op basis van inwoner- en kindaantal. 

Collectieve gemeentelijke bijdrage

Rijksbijdragen
Inkomsten van derden 

Individuele gemeentelijke vergoeding

67%
16%

10%
7%


