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GGD regio Utrecht in het kort 

 
 

► 26 gemeenten: 6 subregio’s 
incl. de stad Utrecht  

 
► 1,3 miljoen inwoners  
 
► 700 medewerkers 
 
► Gemeenschappelijke regeling 

met beetje onderscheid 
tussen voormalige Midden-
Nederland gemeenten en 
gemeente Utrecht 

 
 



Kaders voor ons werk 
Basis 

Wet publieke gezondheid 
► Het beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid  

 

Maar ook 

Bestuursrecht 
► Wet gemeenschappelijke regelingen 
► Algemene wet bestuursrecht 
 

Veiligheid 
► Wet veiligheidsregio’s 

 

Publieke gezondheid 
► Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
► Wet op de lijkbezorging 
► Wet maatschappelijke ondersteuning 
► Wet op de jeugdverblijven 
 

Zorginstellingen 
► Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 
► Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
► Wet toezicht zorginstellingen 

 



Maatschappelijke effecten & Kernwaarden   
 
Werken aan maatschappelijke effecten:  
 
• Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige 

omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar 
• Een gezonde en veilige start voor elk kind 
• Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien 
• Iedereen kan meedoen 
• Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden 

  
 
 
 
 



Niveaus van preventie 

                                                             

Primaire preventie 

Secundaire preventie 
preventie 

Tertiaire preventie 



Ons werk 

► Onderzoek: 
Gezondheidsmonitor 

 
► Jeugdgezondheidszorg 

 
►Gezondheidsbevordering 

 

► Infectieziektebestrijding 
 
► TBC bestrijding 
 
► Medisch milieukundige 
zorg 

 
► Technische hygiënezorg 
  
► Seksuele gezondheid: 
SOA bestrijding 
 
► Jeugdgezondheidszorg 
 
► Rijksvaccinatie- 
programma 
 
►Openbare geestelijke 
gezondheidszorg 
 

► Crisisfunctie: 
Ondersteuning en advies 

 

► Inspecties kinderopvang 
 
► Forensische zorg 

 
► Reizigers-vaccinaties 

 
► Inspecties tatoeage - en 
piercingshops 

 
► Toezicht Wmo en 
calamiteitentoezicht 

 



Begroting 2019  
7 ambities 

1. Een veiligere leefomgeving  

2. Minder kwetsbaren 

3. Gezondere en weerbaardere wijken en scholen 

4. Een goede start voor ieder kind  

5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en –risico’s  

 

6. De organisatie op orde 

7. Een eigentijdse dienstverlening 

 



Uitwerking van de ambities 

• Wat we willen bereiken 

• Wat we daarvoor doen 

– Taken 

– Werkzaamheden in 2019 

• Onze prestaties 

• Kosten 



Bestuursagenda 2019-2023  
► „is de bestuursopdracht aan de DPG en via 

haar aan GGDrU 
► „geeft per periode richting aan de 

dienstverlening van GGDrU 
► „wordt gevoed vanuit de maatschappelijke 

waarden waaraan GGDrU geacht wordt bij 
te dragen 

 

Visie op publieke gezondheid 
► GGD regio Utrecht draagt bij de uitvoering 

van zijn sociaal medische (wettelijke) 
taken bij aan een samenleving waarin elk 
mens kan meedoen  

 

Positieve Gezondheid 
► Wij gaan er daarbij van uit dat zij de regie 

over hun leven voeren en omgaan met 
sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. 
Maar als het leven zo tegenzit dat het even 
niet lukt om zelfredzaam te zijn, dan 
bieden we ook een vangnet.  

 

 

GGD regio Utrecht in Beweging 
 



Governance en sturing 

Algemeen Bestuur 
► 26 wethouders uit de deelnemende colleges 
► Voorzitter : wethouder stad Utrecht  
► Stemgewichten naar rato aantal inwoners   
 

Dagelijks Bestuur 
► Voorzitter en vicevoorzitter 
► Vijf leden, namens iedere regio één 

 

Gemeenteraad 
► kaderstellend aan en controlerend op het eigen college 
► Verankerde momenten in planning en control cyclus  
► zienswijze op kadernota, begroting en specifieke besluitvorming  

gemeenschappelijke regeling. 
 

 



P&C cyclus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(paars = AB, blauw= gemeente) 

 

 

 

 

12 



Begroting 2019  

► Begroting 2019: +/- € 42 miljoen 
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