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Schutte - van der Schans, Ina

Van: Nicolette Rigter <NRigter@ggdru.nl>

Verzonden: donderdag 18 april 2019 16:00

Aan: Nicolette Rigter

Onderwerp: GGDrU Actieprogramma 2019 - 2023 

 

 

  

 

Geacht college, geacht raadslid, 
Als GGD regio Utrecht spannen we ons samen met gemeenten en andere partners 

in, om voor alle inwoners kansen op goede omstandigheden te creëren, voor een 

zo gezond mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school, op het 

werk en in de vrije tijd. 

  

GGDrU wil als de gezondheidsdienst van en voor de 26 gemeenten in de regio 

werken vanuit een meerjarenopdracht waarin de prioriteiten in de 

maatschappelijke opgave van GGDrU herkenbaar en bepalend zijn. Het bestuur en 

de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) geven dit vorm met een bestuursagenda 

met een looptijd van vier jaar. Deze bestuursagenda is de opdracht die het bestuur 

geeft aan de DPG en via haar aan GGDrU. Per periode geeft de bestuursagenda 

richting aan de dienstverlening van GGDrU, gevoed vanuit maatschappelijke 

waarde. De bestuursagenda 2019-2023 legt vooral inhoudelijke accenten op de 

werkzaamheden die we vanuit onze maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet 

publieke gezondheid) doen. 

 

De bestuursagenda heeft u in februari van ons ontvangen, waarbij we 

aankondigden ons actieprogramma met u te delen.  
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Prioriteiten bestuursagenda en actieprogramma 2019–2023 

De bestuursagenda 2019-2023 legt inhoudelijke accenten op de werkzaamheden 

die we vanuit onze maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke 

gezondheid) doen. De inhoudelijke prioriteiten die ook terug komen in het 

actieprogramma zijn:  

• Kansrijk opgroeien 

• Gezonde leefomgeving 

• Langer gelukkig en gezond zelfstandig 

• Eigentijds besturen 

• Doorontwikkeling interne organisatie 

 

 

 

 

Actieprogramma 

Met het actieprogramma bundelen we krachten, zoeken we verbinding en brengen 

we focus aan. De uitvoering van de acties uit het actieprogramma worden 

uitgevoerd binnen het bestaande financiële kader van GGDrU. De acties worden 

namelijk deels opgepakt door slimme inzet en herschikking van reguliere taken 

binnen de bestaande begroting en deels via maatwerkafspraken met die 

gemeenten die specifieke ambities delen. Dit kan verschillen per gemeente en 

daarom is het mogelijk hier per gemeente aanvullende afspraken over te maken.  
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LEES HIER HET ACTIEPROGRAMMA 2019-2023 VAN GGD REGIO UTRECHT  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


