
5. Voorkomen van gezondheids-
problemen en -risico’s

• Toename in aandacht voor preventie, gezondheid, 
gezondheidsachterstanden en kwetsbare groepen 
in lokaal beleid.

• Adviseren en ondersteunen van gemeenten 
bij ontwikkeling en uitvoering van lokaal 
gezondheidsbeleid.

• Meer eigentijds en geactualiseerd Wmo toezicht.

2. Minder kwetsbaren
• Een beter vangnet voor mensen die tussen 

wal en schip kunnen vallen.
• Beter garanderen van hulp aan de 

kwetsbaarste inwoners.
• Eerder signaleren van sociale kwetsbaarheid, 

zodat sociale uitsluiting en overlast worden 
voorkomen.

7. Een eigentijdse dienstverlening 

• Digitaal dossier GGiD. 
• Toepassen eigentijdse technologie.
• Verbindend werken samen met 

anderen.

1. Een veiligere leefomgeving
• Binnen de regio blijft de vaccinatiegraad op 

hetzelfde niveau of stijgt. 
• Reizigers gaan beter beschermd op reis en 

bij terugkomst worden geen infectieziekten 
verspreid. 

• Gemeenten en andere instanties weten de 
GGD vroegtijdig te vinden voor advies. 

• Ongewenste situaties en risico’s worden 
tijdig gesignaleerd en opgepakt. 

3. Gezondere wijken en scholen
• Meer scholen in de regio maken gebruik van het 

aanbod Gezonde school. 
• Gegevens van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn 

in het voorjaar van 2020 beschikbaar voor VO- 
scholen die daaraan meededen.

• Meer samenwerking met partners op het vlak 
van preventie en zorg.

6. De organisatie op orde 
 

• Verbeterde bedrijfsvoering, zodat we altijd en overal 
inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners 

     kunnen bedienen. 
• Meer eigentijdse en herkenbare huisvesting.
• Een veerkrachtigere en flexibelere organisatie, zodat 

we meer meebewegen met de veranderingen in de 
samenleving.

4. Een goede start voor ieder kind
• Meer jongeren en ouders weten onze 

Jeugdgezondheidszorg te vinden met alledaagse 
vragen, voor tips, bij kleine zorgen maar ook met 
ingewikkelde problemen

• Versteviging van de doorgaande lijn van zorg vanaf 
-9 maanden tot 18 jaar.

• Betere samenwerking in de geboortezorgketen en 
op evidence- based best practices en programma’s 
zoals Voorzorg, Stevig Ouderschap & prenatale 
huisbezoeken.

Begroting 2020 GGDrU
Graag presenteren we in een notendop de begroting 2020 van GGD regio Utrecht (GGDrU). In deze begroting laten we zien hoe we in 
2020 werken aan de vijf maatschappelijke effecten en de prioriteiten uit de bestuursagenda. We benoemen onze zeven ambities, een 
aantal doelen die we eind 2020 verwachten te behalen en we laten zien hoeveel het kost.

Kernwaarden:

Waar staan wij voor?
Voor de inwoners van regio  
Utrecht en toekomstige generaties werk-
en wij, samen met  
anderen, aan een gezond en veilig leven. 
Aan een samenleving waarin iedereen 
wordt uitgenodigd om mee te doen en 
gezonde keuzes te maken.

De bestuursagenda legt inhoudelijke accenten op de 
werkzaamheden die we vanuit onze maatschappelijke op-
gave (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.

Bestuursagenda 2019-2023



Financiën 
Het leveren van een bijdrage aan onze maatschappelijke effecten vormt de leidraad voor onze ambities in 2020. 
De vijf inhoudelijke ambities voor 2020 komen samen in één programma Publieke Gezondheid. Onderstaand presenteren we de kostenverdeling.

Begroting 2020 GGDrU

Een veiligere leefomgeving

Collectieve gemeentelijke bijdrage

Gezondere wijken en scholen

Rijksbijdragen

Een goede start voor ieder kind

Inkomsten van derden 

Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's

Minder kwetsbaren

Individuele gemeentelijke vergoeding

De financiering van de werkzaamheden van GGDrU verschilt per type 
dienstverlening. GGDrU onderscheidt de volgende vier financierings-
bronnen:

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

• 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. 

Wijze van financieren

Wat doet GGD regio Utrecht 
nog meer? 
 
Kijk op www.ggdru.nl voor  
meer informatie.
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