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Geachte raad, 

 

Het algemeen bestuur stelde in de vergadering van 31 maart jl. de jaarstukken 2020 van 

GGD regio Utrecht (GGDrU) vast. Wij sturen u de jaarstukken 2020 ter kennisname toe. 

 

Ten tijde van het opmaken van deze jaarstukken heeft het Corona-virus (COVID-19) 

Nederland nog steeds in zijn greep. Sinds eind februari 2020 speelt GGD regio Utrecht 

(GGDrU) vanuit haar taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de 

bestrijding van het Corona-virus. Het opsporen van en beschermen tegen infectieziekte-

uitbraken behoort tot de dagelijkse taken van de GGD. Bij het coronavirus (COVID-19) is 

er echter sprake van een grootschalige, wereldwijde uitbraak, en doen we dit in sterk 

opgeschaalde vorm.  

 

Door de coronacrisis en als gevolg van de maatregelen (zoals sluiting scholen en advies 

niet te reizen) hebben we veel taken tijdelijk afgeschaald of stopgezet. Naast alle inzet 

voor de bestrijding van de corona crisis zijn gelukkig veel taken in 2020 wel door 

gegaan, én in de tweede helft van 2020 weer opgepakt en hebben we ook daar mooie 

resultaten neergezet, samen met onze partners. 

  

Wat de precieze impact is van de corona crisis, zal meer en meer duidelijk worden. Dat 

corona impact heeft op mensen, staat buiten kijf. Dit gaat veel verder dan besmet zijn 

met het virus. Publieke gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Herstelde patiënten 

kunnen blijven kampen met langdurige gezondheidsschade, zowel fysiek als psychisch. 

Ook de maatschappij als geheel heeft een forse impact te verwerken, niet alleen door de 

ziekte zelf en door uitgestelde niet-Corona zorg, maar ook door de psychische druk van 

alle inperkende maatregelen en door de enorme economische impact. Daaraan besteden 

we dan ook met onze gemeenten aandacht in het komende jaar.  

Inmiddels is begonnen met vaccineren, waarin de GGD’en eveneens een belangrijke rol 

hebben. Een hoopvolle ontwikkeling die perspectief biedt voor het jaar 2021 en verder. 

Zolang de crisis voortduurt is het nodig dat we blijven inzetten op het volgen van 

landelijke richtlijnen bij de uitvoering van crisistaken GGDrU. Gezondheid en preventie 

zijn de sleutelwoorden in alles wat GGD regio Utrecht (GGDrU) doet.  
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Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én 

beschermen we de gezondheid van alle inwoners in de regio Utrecht.  

 

De voorliggende 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 of we de ambities uit de begroting 2020 hebben waargemaakt. De 

jaarrekening bestaat uit onze programmarekening en balans met een toelichting hierop.  

 

GGDrU heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief jaarresultaat van 

€2.264.263. Dit is 2,2% ten opzichte van de totale lastenomvang van €100.729.000 

inclusief mutaties in reserves. Het (bruto) jaarresultaat over 2020 heeft voor €593.328 

betrekking op de taak Jeugdgezondheidszorg en voor €1.670.935 op de overige taken. 

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 31 maart 2021 een besluit genomen 

over de bestemming van het resultaat.  

 

Vrijwel gelijktijdig met deze jaarstukken sturen wij u de ontwerpbegroting 2022 met 

daarin onze ambities voor het komende jaar. We laten zien waar we voor staan, wat we 

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. 

 

 

Met vriendelijke groet 

Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht, 

 
 
 
 
Jaap Donker  
Directeur Publieke Gezondheid a.i.  

 


