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Jaarstukken 2017 GGD regio Utrecht

Beste gemeenteraadslid,
Wij zijn uw gemeentelijke gezondheidsdienst GGD regio Utrecht (GGDrU), en sturen u
onze jaarstukken 2017 ter kennisname toe. Deze zijn vastgesteld door het Algemeen
Bestuur op 28 maart jl.
De jaarstukken bestaan uit twee delen: een jaarverslag en 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 2017 hebben waargemaakt. De jaarrekening bestaat uit onze
programmarekening en balans met een toelichting hierop.
Onze werkzaamheden
We zijn aan de slag voor een gezonde en veilige regio Utrecht. Met veel inzet en samen
met anderen voerden we in 2017 een breed pakket aan werkzaamheden uit. We
bestreden infectieziekten, dachten mee over de inrichting van een gezonde
leefomgeving voor inwoners, volgden kinderen in hun ontwikkeling, gaven advies aan
ouders, deden onderzoek naar de staat van gezondheid in ons gebied, voerden
lijkschouwen uit, begeleidden Tbc-patiënten, bestreden soa's, gaven advies over de
gemeentelijke gezondheidsaanpak en nog veel meer.
Ontwikkelingen in 2017
Het jaar 2017 stond voor ons in het teken van twee belangrijke speerpunten: 1) extern
zichtbaar worden en 2) interne cohesie tot stand brengen
We zorgden dat inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners beter weten wat we
doen en ons makkelijker weten te vinden. Zo stelden we 'het verhaal van GGDrU' op.
We werden zichtbaarder in de wijken, buurten en scholen in onze regio.
Interne cohesie is nodig omdat de samenleving verandert en complexer wordt, en dat
vraagt om integraal werken. Alleen door vanuit verschillende invalshoeken naar
problemen te kijken, komen we met goede antwoorden en adviezen. In 2017 hebben we
stappen gezet om de samenhang binnen onze organisatie te vergroten.
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De begroting 2019
Vrijwel gelijktijdig met deze jaarstukken sturen wij u ook onze ontwerp begroting 2019
met daarin onze ambities voor het komende jaar. We laten zien waar we voor staan.
Wat we willen bereiken. 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,

Nicolette Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

