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Aan: "Nicolette Rigter" <NRigter@ggdru.nl> 

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2023 voor zienswijze 

 
Geachte raad, 
  
Bijgaand treft u de ontwerpbegroting 2023 aan van GGD regio Utrecht voor zienswijze. Nadere 

toelichting vindt u in de brief die eveneens als bijlage bij deze mail is gevoegd. 
Ook treft u de definitieve versie van het samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2023 

aan. 
  
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 

 

Nicolette A.M. Rigter 

Directeur Publieke Gezondheid regio Utrecht 

GGD regio Utrecht 

T 030-6086086 

 
GGD regio Utrecht e-mail disclaimer 

     
  
  
 





 

 

 

Inzet GGDrU bij opvang Oekraïense vluchtelingen  

Landelijk is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de opvang van de 

Oekraïense vluchtelingen. De Veiligheidsregio heeft hierin een coördinerende en 

regisserende rol. GGDrU heeft vanuit publieke gezondheid taken op het terrein van 

technische hygiënezorg, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding, 

waaronder Covid-19 bestrijding en jeugdgezondheidszorg. GGDrU heeft samen met de 

GHOR VRU  een wegwijzer gemaakt voor gemeenten waarin staat hoe wij gemeenten 

ondersteunen met de opvang van de vluchtelingen. GGDrU verwacht dat ook in 2023 

inzet hierop nodig is.  

 

Ontwikkeling van Covid-19 onzeker  

GGDrU is vanaf februari 2020 tot en met 2022 intensief betrokken bij de bestrijding van 

het COVID-19 virus. In 2022 zullen onderdelen van het coronabedrijf worden 

ingevlochten in de reguliere organisatie. Het komende jaar zal duidelijker worden hoe 

het virus zich ontwikkelt, en hoe de bestrijding daarvan vorm krijgt. Dat geldt ook voor 

de financiering door het rijk; vooralsnog is alleen duidelijk hoe de financiering in 2022 is 

geregeld.  GGDrU zal hiermee bij de inrichting van de organisatie zo veel mogelijk 

rekening houden.  

 

Tot slot   

Het algemeen bestuur is voornemens om de begroting 2023 vast te stellen in de 

vergadering van 6 juli 2022. Graag ontvangen wij uw eventuele zienswijze voor deze 

vergadering.  

  

Met vriendelijke groet,   

Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht  

Drs. Nicolette A.M. Rigter  

Directeur Publieke Gezondheid   
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Voorwoord 

 

Een gezond en veilig leven voor iedereen, ook de meest kwetsbaren. Dat is de rode draad in 

het werk van GGD regio Utrecht (GGDrU). Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in 

alles wat GGDrU doet. Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid 

bevorderen én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in de regio Utrecht. Vanuit de 

gedachte van positieve gezondheid richt GGDrU publieke gezondheidsinterventies en -acties op 

het zoveel mogelijk laten meedoen van mensen. Het bereiken van situaties waarbij mensen 

kunnen meedoen, ook als (en misschien wel juist omdat) ze bijzonder zijn. Daarbij is de 

inspanning niet alleen op het individu gericht, maar ook op de groep als geheel. GGDrU wil het 

verschil in gezondheid verkleinen en het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan 

de samenleving vergroten. Op deze manier dragen we bij aan het realiseren van gelijke 

kansen in het leven.  

 

De begroting 2023 is opgesteld binnen de kaders van de kaderbrief 2023. In maart 2022 zijn 

de nieuwe gemeenteraden gekozen. In 2023 krijgt GGDrU dus een nieuw bestuur. De 

kaderbrief 2023 was daarom beleidsarm, zodat het nieuwe bestuur kan aangeven welke 

ontwikkeling zij voor GGDrU ziet in de komende jaren. Tegelijkertijd bevestigt corona het 

belang van preventie en van een gezonde leefstijl. En dat het nodig is dat publieke 

gezondheid, zowel het beschermen van de gezondheid als het bevorderen hiervan, duurzaam 

overeind staat en op het juiste niveau is en blijft. 

GGDrU zal in 2023 met het nieuwe bestuur werken aan de nieuwe bestuuragenda 2023-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

De heer M.C.M. Fluitman     Drs. Nicolette A.M. Rigter   

Lid Dagelijks Bestuur GGDrU,    Directeur Publieke Gezondheid  

Portefeuillehouder financiën    Secretaris van het bestuur  
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1. GGD in een oogopslag  
 

• 1,36 miljoen inwoners in 26 gemeenten 

• Waarvan ruim 281.000 jeugdigen 

• 447 medewerkers (FTE, op 1-1-2022, excl 

coronabedrijf en excl inhuur en stagiaires) 

• 48 consultatiebureau’s (excl stad Utrecht) 

 

 

 

Ambities en de verdeling van het budget over de ambities (excl coronabedrijf)  

Het grootste deel van het GGDrU-budget wordt 

ingezet voor het kansrijk opgroeien van 

jeugdigen. Dit omvat zowel het basispakket  

jeugdgezondheidszorg, als maatwerkdiensten. 

De andere onderdelen zijn: 

• Veilige leefomgeving: inclusief gezonde 

leefomgeving, infectieziekte-bestrijding 

(excl corona) en seksuele gezondheid 

• Sociaal kwetsbaren: Openbare geestelijke 

gezondheidszorg 

• Gezonde Wijken en scholen 

• Toezicht en Monitoring 

 

Geld (excl coronabedrijf) x miljoen 

Bijna driekwart van de inkomsten van GGDrU 

komt uit de inwoner- en kindbijdrage voor het 

basispakket.  

 

De omvang van de categorie maatwerk door 

derden wordt sterk beïnvloed door opdrachten 

van het Rijk, (onder andere seksuele 

gezondheid) en door inkomsten van klanten uit 

reisadvies. 

 

 

Bijdrage per inwoner en kind 
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1.1 Onze kernwaarden 
Als organisatie zijn we zichtbaar, onafhankelijk, eigentijds, verbindend en alert. Dit zijn onze 

kernwaarden. Hierop kunnen we altijd worden aangesproken. 

 

 
Zichtbaar 

Inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners weten waar we voor staan en weten ons te 

vinden. We zijn zichtbaar in de wijken, buurten en scholen in onze regio. En daar blijft het niet 

bij, we vergroten onze zichtbaarheid bijvoorbeeld ook online en in de media.  

 

 

Onafhankelijk 

We vervullen belangrijke adviserende en toezichthoudende rollen. Dit doen we altijd vanuit een 

onafhankelijke positie, vanuit onze deskundigheid en kernwaarden.  

 

Eigentijds 

De wereld verandert snel en we veranderen mee. We gebruiken digitale middelen, zodat we 

inwoners op een eigentijdse manier informeren. We spijkeren onze kennis bij, houden trends 

in de gaten en ontwikkelen nieuwe projecten voor een veiliger en gezonder leven.  

 

Verbindend 

We zoeken naar verbinding in onze contacten met 

inwoners. Dit kunnen kinderen en hun ouders zijn, 

maar bijvoorbeeld ook reizigers of senioren. Samen 

met andere organisaties bundelen we onze krachten, 

want samen staan we sterker tegenover het aanpakken 

van problemen als armoede, kindermishandeling, 

druggebruik, eenzaamheid en depressie. 

 

Alert 

We signaleren gezondheidsrisico’s alert en adviseren 

hierover. Als GGDrU willen we, in een continue veranderende maatschappij en met oog voor 

de praktijk, toegerust zijn en blijven om risico’s en crisis met elkaar te beheersen en (zo 

mogelijk) te voorkomen. Juist bij crisis is alert handelen van belang. Dat hebben we afgelopen 

jaren gedaan bij de Covid-19 pandemie en ook bij de opvang van vluchtelingen uit Afghanistan 

en Oekraïne.  

De DPG is op basis van de Wet Publieke Gezondheid en Wet veiligheidsregio ambtelijk 

leidinggevende van zowel GGDrU als de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de 

regio). Zij is in crisistijd belast met de operationele leiding van de geneeskundige 

hulpverlening in de regio. 
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2. Ambities  
 
Publieke gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het gaat over het beschermen tegen 

gezondheidsrisico’s waar inwoners zelf geen invloed op hebben zoals milieuvervuiling, 

hittestress, klimaatverandering, infectieziekten en gevaarlijke stoffen. En over het bevorderen 

van gezondheid door aandacht voor gezond gedrag en preventie. GGDrU heeft het bevorderen 

en beschermen van de gezondheid verdeeld over de inhoudelijke pijlers: 

• Kansrijk opgroeien 

• Een gezonde en veilige leefomgeving 

• Langer gelukkig en gezond zelfstandig 

Sommige inwoners hebben meer aandacht nodig om dezelfde kansen te krijgen. Ongelijke 

gezondheidskansen ontstaan niet plotseling. Ze zijn vaak een gevolg van een opeenstapeling 

van problemen gedurende de levensloop en zelfs van generatie op generatie. 

 

De begroting van GGDrU omvat 1 programma: publieke gezondheid, met de volgende 

indeling: 

1. Een veilige en gezonde leefomgeving  

2. Ondersteuning sociaal kwetsbaren 

3. Gezonde wijken en scholen 

4. Een goede start voor ieder kind  

5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en –risico’s  

Om dat zo goed mogelijk te doen, zetten we ons ook in om onze organisatie en dienstverlening 

te verbeteren: 

6. De organisatie op orde 

7. Eigentijdse dienstverlening 

Ieder team en medewerker van GGDrU draagt een steentje bij aan alle ambities en prioriteiten 

en heeft daarnaast een duidelijke focus. Met deze aanpak bewaken we onze resultaten en 

vergroten we de kans op succes. In maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen, 

daarmee startte ook voor GGDrU een nieuwe bestuursperiode. Een nieuw bestuur betekent ook 

een nieuwe bestuursagenda 2023-2027. De voorbereidingen daarop zijn al gedaan door het 

‘oude’ bestuur in de vorm van een overdrachtsdocument. Met het nieuwe bestuur gaan we in 

een bestuursconferentie in het najaar 2023 verkennen hoe wij (het bestuur en organisatie van 

GGDrU samen) verder gaan werken aan het beschermen en bevorderen van de publieke 

gezondheid in regio Utrecht. 
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2.1 Een veilige en gezonde leefomgeving 
 

 

Onze ambitie is dat inwoners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige 

omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Waar bedreigingen van de publieke 

gezondheid worden gesignaleerd en bestreden. Waar maatschappelijke onrust en schade 

tijdens incidenten worden voorkomen en beperkt. 

 

Om ervoor te zorgen dat er een veilige en gezonde leefomgeving is, willen we dat: 

- Inwoners, gemeenten en zorginstellingen ons weten te vinden voor advies; 

- Ongewenste gezondheidssituaties en -risico’s worden gesignaleerd en aangepakt; 

- De voorbereiding op rampen en crises op orde is; 

- Adequaat wordt opgetreden bij kleine en grote incidenten; 

- gezondheid stevig verankerd is in de omgevingswet van alle gemeenten.  

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

We helpen de inwoners van de regio Utrecht zich te beschermen tegen infectieziekten en 

schadelijke omgevingsfactoren, zoals luchtverontreiniging. Tegen ziekten die je kunt oplopen 

als je op reis gaat, tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en tegen de gevolgen van een 

calamiteit. Deze gezondheidsbeschermende taken vinden hun basis in de Wet op Publieke 

gezondheid (WPG). In 2023 werken we aan een gezonde en veilige leefomgeving door een 

breed pakket aan taken.  

 

Milieu en gezondheid  

Onze taken bestaan uit:  
- Het signaleren van voor de gezondheid van inwoners 

ongewenste situaties.  
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van een gemeente 

over onderwerpen in relatie tot een gezonde leefomgeving. 

Het gaat over onderwerpen als lucht, hinder (geluid en geur), 

bodem, straling, klimaat.  
- Het beantwoorden van vragen, klachten en meldingen van 

inwoners en instellingen (scholen, woningcorporaties) over 

het hele spectrum van milieu en gezondheid. Metingen die de GGD nodig acht voor het 

beoordelen van de melding, vallen ook onder de basistaak. 
- Het geven van voorlichting over de relatie tussen gezondheid en de fysieke leefomgeving. 
- Ondersteuning geven bij en adviseren over incidenten rond milieu en gezondheid. Het gaat 

meestal om de zogenaamde koude fase van een incident (voorlichting en nazorg). 

Daarnaast adviseert GGDrU over gezondheidsrisico’s tijdens een ramp middels het 

interregionaal GAGS piket (gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen). 

 
In 2023 zetten we vooral in op: 

• Adviseren van gemeenten over omgevingsvisies en plannen, in verband met de 
Omgevingswet die naar verwachting eind 2022 wordt ingevoerd.  

• Bijdrage aan de doorontwikkeling van de landelijke GGD-portefeuille gezonde 

leefomgeving. Hiermee dragen we bij aan interdisciplinaire benadering van de 
gezonde leefomgeving en landelijke samenwerking en afstemming hierin. Dit zorgt 
dat ook de kwaliteit en effectiviteit van de regionale advisering wordt verbeterd. 

• Versterken van samenwerking met regionale ketenpartners (zoals gemeenten en de 
provincie) rond de gezonde leefomgeving. 
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Infectieziektebestrijding  

Het belang van infectieziektebestrijding is door de Covid-19 pandemie vol in de aandacht 

gekomen. GGDrU werkt ook in 2023, met overheidspartners, ketenpartners en inwoners aan 

publieke gezondheid. Inwoners en zorgprofessionals weten bij wie zij terecht kunnen voor 

informatie over infectieziekten, hoe zij zich kunnen beschermen en hoe zij verspreiding kunnen 

voorkomen. Inwoners voelen zich veilig ondanks het feit dat infectieziekten zich altijd zullen 

blijven voordoen. Onze expertise en competenties worden daarvoor ingezet in samenwerking 

met regionale en landelijke partners. Infectieziektebestrijding is actief betrokken 

bij bestuurlijke advisering, publieksvoorlichting, bron & contact onderzoek, 

uitbraakmanagement, advisering infectiepreventie, testen en ook vaccineren. 

In 2022 en 2023 zal de bestrijding van Covid-19 steeds meer onderdeel worden van de 

reguliere GGD-organisatie. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben verschillende 

scenario’s opgesteld waarop de overheid kan anticiperen. 
Deze scenario’s worden meegenomen op de landelijke gesprekstafels met onder andere het 

Ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland. De scenario’s WRR/KNAW zijn ook bij GGDrU 

bekend en worden gebruikt om de inrichting van de organisatie toekomstbestendig te maken. 

Daarbij kijken we niet alleen naar testen, vaccineren en BCO, maar juist ook naar de impact 

van de pandemie op de gezondheid, welbevinden en mentale weerbaarheid van kwetsbare 

groepen. 

 

In 2023 zetten we vooral in op: 

• Meer data-gedreven infectieziektebestrijding, waardoor we beter gebruiken van informatie 

uit registraties wat vervolgens kansen biedt voor vroegsignalering, kwaliteitsverbetering en 

verantwoording. 

• Bijdragen aan het Regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie Utrecht. GGDrU heeft hierbij 

een coördinerende rol bij het Meldpunt Uitbraak Infectieziekten (MUIZ). Zorgorganisaties in 

de regio kunnen hierin uitbraken van meldingsplichtige infectieziekten en bijzonder 

resistente micro-organismen (BRMO) melden. Zorgorganisaties kunnen daarnaast zelf 

bijhouden waar uitbraken plaatsvinden in de regio en altijd tijdig preventieve maatregelen 

treffen, wanneer een cliënt wordt overgeplaatst uit een uitbraaksituatie. 

• Signaleren en bestrijden van infectieziekten hepatitis B en C, scabiës en schurft. We zien 

dat deze ziekten steeds vaker voorkomen. 

• Deelnemen aan het ontwikkelen en uitvoeren van landelijk beleid op het gebied van de 

gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie in relatie tot infectieziekten en in samenwerking 

met andere specialismen zoals de Medische Milieukunde (MMK). 

 

 

Kennis- en expertise bundeling vaccinatiezorg 

Vaccinaties zijn een belangrijk middel in de preventieve geneeskunde. Het aanbieden van 

vaccinaties is daarom bij uitstek een taak van de publieke gezondheid, meer specifiek de GGD.  

GGDrU houdt zich al op allerlei manieren bezig met vaccineren: het 

Rijksvaccinatieprogramma bij JGZ, reizigersvaccinaties, vaccinatie 

op indicatie bij TBC, Seksuele gezondheid en 

infectieziektebestrijding en meest recent natuurlijk de COVID-19 

vaccinaties. GGDrU wil een organisatiebreed programma aan 

vaccinaties aanbieden en kennis ook intern bundelen, zodat we als 

GGDrU de rol van expertisecentrum voor vaccinaties kunnen 

nemen. Dit is in lijn met het landelijke beeld dat de GGD’en een 

toenemende rol gaan spelen in de vaccinatiezorg in Nederland. 

GGDrU heeft hiermee al een start gemaakt met het flexibel inzetten van personeel dat 

vaccinaties kan zetten voor het Rijksvaccinatieprogramma, reizigersvaccinaties en de 

bestrijding van Covid-19. In 2023 zal dit verder vorm krijgen. 
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Tuberculosebestrijding (TBC) 

TBC is een meldingsplichtige ziekte. GGDrU screent en vaccineert inwoners uit risicogroepen. 

Denk aan immigranten, vluchtelingen, dak– en thuislozen, reizigers en zorgmedewerkers. We 

onderzoeken risicogroepen op TBC, doen bron & contactonderzoek indien een TBC-patiënt 

gemeld wordt, verzorgen publieksvoorlichting, begeleiden TBC patiënten om therapietrouw te 

waarborgen en medicatieresistentie te voorkomen. Het team levert op landelijk niveau met 

andere GGD’en en ketenpartners een actieve bijdrage aan de mondiale eliminatie strategie.  
Dat betekent in Europa dat men actief inwoners opspoort, die een latente TBC infectie  
hebben en een risico hebben op de ziekte TBC. Deze mensen wordt een preventieve 

behandeling aangeboden.   
 
GGDrU maakt deel uit van het GGD TBC Regionaal Expertise Centrum Noord West waar zeven 

andere GGD’en actief samenwerken. Door dit samenwerkingsverband dragen we bij aan het 

ontwikkelen en leveren van expertise voor inwoners, bestuurders en ketenpartners als het 

ziekenhuis.  

 

Bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) 

We bevorderen en beschermen de seksuele gezondheid van de inwoners in de regio Utrecht. 

Dat gebeurt door het opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) 

en het signaleren van seksuologische problematiek. De expertise is gericht op het bevorderen 

van seksueel gezond gedrag bij jeugd en volwassenen. We bieden spreekuren voor inwoners, 

die een hoog risico lopen op soa en trainen en ondersteunen scholen bij het geven van 

relationele en seksuele vorming (rsv).  

 

De taken van Seksuele Gezondheid worden tot 2023 voornamelijk gefinancierd uit landelijke 

subsidieregelingen zoals de subsidie Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG-regeling), 

de subsidieregeling PrEP en de Stimuleringsregeling Relaties en Seksualiteit (R&S). Gemeenten 

financieren daarnaast een klein deel via het maatwerk. 

In 2023 loopt de PrEP-regeling door, maar de Stimuleringsregeling R&S vervalt in 2023. Dit 

heeft tot gevolg dat GGDrU minder financiële middelen heeft om te zorgen voor aandacht voor 

relationele en seksuele vorming van jongs af aan in alle 26 gemeenten. 

 

Financieel knelpunt bij ASG-regeling nog niet opgelost 

De huidige ASG-regeling loopt tot en met 2022. In 2023 komt er een nieuwe regeling waarbij 

de ASG-taken onderdeel worden van de Wet Publieke Gezondheid. De GGD-regio’s gaan 

hiervoor samenwerkingsconvenanten met het RIVM aan. Het huidige landelijk beschikbare 

ASG-budget zal voor dezelfde doeleinden ingezet blijven worden. Regio Utrecht krijgt al 

langere tijd een te laag budget uit de ASG-regeling. Daarmee kan de inzet die nodig is in de 

provincie Utrecht niet worden gedaan. Er loopt zowel een landelijke als regionale lobby voor 

extra middelen. Het is vooralsnog onbekend of er sprake zal zijn van meer budget en een 

andere verdeelsleutel onder de regio's. Als het budget voor GGDrU niet wordt verhoogd, zal 

GGDrU andere keuzes moeten maken om de taak goed uit te kunnen blijven voeren. Een 

keuze kan bijvoorbeeld zijn om meer outreachend te werken om meer kwetsbare groepen te 

bereiken, ten koste van spreekuurplekken op de poli-locaties.  

 

In 2023 zetten we vooral in op: 

- Testen en behandelen van kwetsbare groepen en groepen met een hoog risico. Dat doen 

we anoniem en gratis. We waarschuwen partners en voorkomen de verspreiding van soa’s. 

- Bieden van PrEP-zorg aan 432 cliënten (met medicatie om HIV te voorkomen). 

- Ondersteunen van scholen bij relationele en seksuele vorming. 
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Forensische geneeskunde  

Vanuit GGD GHOR NL is het uitgangspunt dat per 1 juli 2022 de forensische geneeskunde (FG) 

in Nederland een optimaal georganiseerd vakgebied is: toegerust met actuele kennis en 

aantrekkelijk voor aankomend (forensisch) artsen. Uitgangspunt is om samen te werken in 10 

politieregio’s. GGDrU werkt hiervoor samen met GGD Gooi- en Vechtstreek en GGD Flevoland; 

zij vormen samen Forensische geneeskunde Midden Nederland. De samenwerking loopt al, in 

2023 zal nog gewerkt worden aan het goed neerzetten van het samenwerkingsmodel, met 

uniforme producten, functiehuis en procesafstemming. Voor GGDrU betekent dit een 

uitbreiding van taken. Nu voert zij vooral de lijkschouw uit, maar daar komen mogelijk ook 

forensisch medisch onderzoek (FMO) en medische arrestantenzorg (MAZ) bij.  

  

Punt van aandacht bij het functiehuis is de capaciteitsproblematiek bij forensische artsen. Deze 

problematiek is aan het toenemen omdat meerdere forensisch artsen die de 

pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots zijn gepasseerd daadwerkelijk stoppen met de 

belastende 7x24 uurs inzet. De uitstroom in Midden-Nederland zal de komende jaren groter 

zijn dan de instroom.  

Het is van belang om de weinige forensisch artsen die nu in opleiding zijn een volwaardige 

baan met passende arbeidsvoorwaarden te bieden. Anders is de kans groot dat zij het 

vakgebied gaan verlaten. Er worden extra artsen en verpleegkundigen ingehuurd en 

geworven.  

  

Onderdeel van FG is het forensisch medisch onderzoek (FMO); dit is bijvoorbeeld het 

zedenonderzoek en bemonstering bij slachtoffers van misdrijven. GGD Gooi- en Vechtstreek en 

Flevoland voeren dit deel van het FMO al uit. Het is de bedoeling dat GGDrU deze taak medio 

2022 overneemt van MedTzorg, met bijbehorende financiering vanuit de politie.  

Een ander onderdeel van FG is de medische arrestantenzorg (MAZ). De politie zou de MAZ dit 

jaar aanbesteden, maar heeft de aanbesteding met 2 jaar uitgesteld. GGDrU heeft de 

voorbereidende werkzaamheden om de MAZ in Utrecht uit te gaan voeren daarom ook 

uitgesteld. 

 

Reisadvies  

De vraag naar reisadvies was tijdens de coronapandemie sterk afgenomen. Nog niet duidelijk 

is of een nieuwe variant van Covid-19 gaat zorgen voor nieuwe reisbeperkingen, en of mensen 

hun oude reisgedrag weer oppakken. Dit zal blijken in de komende maanden. In 2021 is een 

businesscase voor reisadvies besproken in het Algemeen Bestuur. We hebben de 

aanbevelingen uit deze businesscase opgepakt. Zo zijn er locaties gesloten en wordt de inzet 

van personeel nauwkeurig gestuurd en gemonitord, gericht op behoefte van de klant. 

 

Publieke gezondheid asielzoekers en statushouders   
GGDrU voert in opdracht van het Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers (COA) taken uit om de publieke 

gezondheid van asielzoekers op asielzoekerscentra (AZC's) te 

beschermen en te bevorderen. Deze taken hebben betrekking 

op uitvoering van Jeugdgezondheidszorg, 

gezondheidsbevordering, TBC, hygiëne inspectie en advies en 

infectieziektebestrijding.   

De overeenkomst met het COA en de GGD-en loopt op 1-1-2023 af, specifiek voor JGZ/PGA 

loopt de overeenkomst tot en met 30 september 2022. Beide overeenkomsten hebben een 

optie om met twee keer twee jaar verlengd te worden. Het COA neemt in 2022 een besluit 

over een mogelijke verlenging van deze overeenkomsten en van deze taken vanaf 1-1-2023. 

Voor GGDrU geeft dit onzekerheid omdat er medewerkers zijn aangenomen die deze taken 

uitvoeren. We dringen bij het COA aan op tijdige besluitvorming over het verlengen of opnieuw 

aanbesteden van de lopende contracten.   

 
GGDrU voert deze werkzaamheden ook uit voor statushouders, in opdracht van gemeenten. 

GGDrU zal in 2022 met gemeenten afstemmen over de invulling van het werk in 2023. 
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Bij categorie publieke gezondheid asielzoekers dalen de lasten in verband met de afloop van 

de bijdrage aan het project Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). 

2.2 Ondersteuning Sociaal kwetsbaren 
 

 

Onze ambitie is dat iedereen in regio Utrecht kan meedoen, ook de kwetsbaarste inwoners. 

Wij richten onze gezondheidsinterventies daarom juist ook op deze mensen, die door vaak 

gestapelde problematiek (verwardheid, psychische problemen, armoede, verslaving) niet in 

staat zijn om in het eigen bestaan te voorzien en/of minder in staat zijn tot zelfregulering. Met 

onze interventies willen wij een veilige omgeving voor iedereen creëren. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Onze professionals van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

(OGGZ) richten zich specifiek op sociaal kwetsbare inwoners. 

Inwoners die niet in staat zijn om in het eigen bestaan te 

voorzien zijn niet of minder in staat tot zelfregulering. De 

problemen met de meest kwetsbare inwoners zijn complex. We 

werken daarom nauw samen met gemeentelijke wijkteams. En 

met partners op het gebied van zorg, veiligheid, wonen, werk, 

inkomen, en geestelijke en verslavingszorg.  

 
Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen:  

• Verzorgen we het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB): 

probleemverheldering, advies en (als het nodig is) 

begeleiding naar lokale zorg, zoals wijkteams. 

• Geven we uitvoering aan de taken WvGGZ. Deze wet geldt 

voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot 

gedrag dat ernstig nadeel/gevaar oplevert voor henzelf of 

voor anderen. GGDrU regelt via het MAB de Meldfunctie 

en/of het Verkennend Onderzoek, daar waar verplichte zorg 

(mogelijk) nodig is. 

• Adviseren we over en voeren we regie in trajecten rond Woon Hygiënische Problematiek 

(WHP). 

• Coördineren we trajecten Voorkomen Huisuitzettingen (ViA) in de gemeenten Amersfoort, 

Soest en Baarn. We helpen inwoners die hun huis uit dreigen te worden gezet. In 2023 

werken we weer nauw samen met wijkteams en ketenpartners. 

 

In 2023:  

• Zorgen we voor een goede uitvoering van de wet WAMS (Wet Aanpak Meervoudige 

problematiek Sociaal domein) die dan in werking treedt. Het wetsvoorstel moet regelen dat 

gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen 

met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen. 

Doel: snellere en meer gecoördineerde ‘integrale’ hulp voor kwetsbare mensen. 
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regionaal implementatieplan opstellen, om NNZ vanaf 2023 binnen de héle regio beschikbaar 

te maken als basisvoorziening. Mocht in beide gevallen in het loop van het jaar meer 

duidelijkheid in komen, worden de financiële effecten hiervan meegenomen worden via een 

begrotingswijziging. 

 

2.4 Een goede start voor ieder kind 

 

 

Onze ambitie is dat elk kind gezond en veilig opgroeit. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 

GGDrU is de preventieve basisvoorziening voor ieder kind en gezin in regio Utrecht. We kijken 

naar wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zelfredzaam te zijn en deel te 

nemen aan de maatschappij, en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond en veilig 

op te voeden. Door vroegsignalering, preventieve interventies, normalisering en het bieden 

van lichte opvoedondersteuning, is JGZ een stevig fundament bij het opgroeien van kinderen 

tot gezonde volwassenen. Dat levert gezondheidswinst op, ook voor toekomstige generaties. 

Oftewel: zorg redt levens, preventie redt generaties. 

 

 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

JGZ ondersteunt (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren met de vragen die zij hebben over 

opgroeien, opvoeden en gezondheid in brede zin. We 

onderzoeken vrijwel alle kinderen op (aangeboren) 

lichamelijke afwijkingen, begeleiden hen bij hun sociaal 

emotionele ontwikkeling en vaccineren tegen ziektes. De rode 

draad is het monitoren van de ontwikkeling en signaleren, 

adviseren, begeleiden en zo nodig doorverwijzen naar 

passende ondersteuning of zorg. De dienstverlening begint al 

vóórdat de aanstaande moeder zwanger is en gaat door tot 

het kind 18 jaar is.  

JGZ heeft naast deze individuele ondersteuning een unieke 

waarde bij de monitoring van de gezondheid van de jeugd, en 

daaruit voortvloeiend bij beleidsontwikkeling.  

JGZ-teams staan in verbinding met elkaar en werken nauw 

samen met andere teams binnen GGDrU, zoals Gezondheidsbevordering voor preventief 

groepsaanbod in wijken en op scholen. We vergroten onze impact door extern samen te 

werken met gemeenten en organisaties in het medische en sociale jeugddomein, met 

onderwijs en met informele netwerken.   

 
Ondersteuning voor ieder gezin 

Het aanbod van de jeugdgezondheidszorg is vastgelegd in het basispakket, met daarin onder 

andere screeningsprogramma’s gericht op fysieke afwijkingen, voorlichting en advisering (bv. 

over voeding, hygiëne en mentale gezondheid) en instructie en begeleiding rond zaken zoals 

zindelijkheid en mediagebruik. Dit alles is gericht op het versterken van de jeugd, en 

ontzorgen en normaliseren.  
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Een onderdeel van de basisdienstverlening is uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 

voor jeugd en zwangere vrouwen. Het Rijksvaccinatieprogramma is steeds in ontwikkeling, 

met in 2023: 

- de verwachting dat de vaccinatie tegen het Rotavirus wordt opgenomen. Het Rotavirus 

is een ziekteverwekker die diarree en overgeven veroorzaakt, waardoor met name 

jonge kinderen in het ziekenhuis belanden. Deze verandering zal in eerste instantie 

gefinancierd worden vanuit het RIVM en later vanuit het Gemeentefonds. GGDrU zal de 

kosten  hiervan zodra de financiering via het Gemeentefonds loopt opnemen in de 

kindbijdrage. 

- de inhaalcampagne voor de HPV-vaccinatie, voor zowel jongens als meisjes, om hen te 

beschermen tegen verschillende vormen van kanker die worden veroorzaakt door het 

HPV-virus. Dit wordt gefinancierd vanuit het RIVM.  

- het continueren van de aandacht voor de vaccinatiegraad, zodat deze minstens gelijk 

blijft of verder stijgt.  
 

De kwaliteit van de basisdienstverlening wordt doorlopend verbeterd, door deze aan te passen 

aan de wensen van (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren, en hen daarin regie te geven. 

Voorbeelden zijn: ouders maken zelf afspraken en ouders bepalen in overleg met de JGZ-

professional de vorm en de frequentie van het contact. Verder ontwikkelen we ook steeds 

kennis en vaardigheden naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen in bv. 

gesprekstechnieken, opvoedmethodieken en inhoudelijke richtlijnen.  
 

Stimuleren gezondheid in kwetsbare situaties 

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen staan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de 

jeugd in de weg. Het gaat om bijvoorbeeld  prestatiedruk, stress, overgewicht, armoede, 

kindermishandeling en schoolverzuim. Kinderen in dergelijke kwetsbare situaties hebben meer 

preventieve ondersteuning nodig, om achterstanden en schade te voorkomen en hen zo gelijke 

kansen te bieden.  

De coronacrisis heeft de grote verschillen in kansen en 

gezondheid onder kinderen nog eens expliciet 

gemaakt. Zo zijn de problemen rond mentale 

gezondheid bij jongeren in zwaarte toegenomen in 

coronatijd: JGZ ziet meer depressies, angsstoornissen 

en suïcidegedachten. Ook constateert JGZ dat 

overgewicht en obesitas steeds meer voorkomen, met 

name in coronatijd en bij kinderen uit gezinnen met 

een lage sociaal-economische positie. 

 

JGZ heeft aandacht voor kinderen en gezinnen in 

kwetsbare omstandigheden door juist hún gezondheid 

te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn: 

- armoede, schulden en (geld)stress signaleren, bespreekbaar maken en toeleiden naar hulp 

in de gemeente. We beogen tevens dat onze dienstverlening niet leidt tot extra stress bij 

ouders, kinderen en jongeren (stress-sensitieve dienstverlening) en werken hierin samen 

met ervaringsdeskundigen. 

- de krachten bundelen bij het signaleren en stoppen van geweld in gezinnen, door de 

bewustwording en kennis van de problematiek te vergroten bij inwoners, vrijwilligers en 

professionals.  

- kinderen met overgewicht en obesitas verwijzen naar passende interventies, bijvoorbeeld 

meedoen aan activiteiten in de buurt of professionele begeleiding.  

- het mentaal welbevinden van jongeren versterken door individuele ondersteuning, en op 

groepsniveau via de lesmethode ‘Je brein de baas?!’. Hierbij is ook aandacht voor 

jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar, door voor hen in te zetten op aansprekende, 

betrouwbare en goed toegankelijke informatie (uitleg, ervaringsverhalen en verwijzingen 

naar hulp).  

- actief zijn in het voorkomen van schooluitval, door vroeg te signaleren (M@ZL-interventie), 

en door maatwerk te leveren voor kinderen en jongeren met een speciale onderwijs- en 





 

(ontwerp)Begroting GGDrU 2023   18 

  

stijgend effect in de kosten. Dit wordt echter deels teniet gedaan door het effect van licht 

lagere kindaantallen waarmee in begroting 2023-0 wordt gerekend ten opzichte van de 

kindaantallen uit 2022-0. De belangrijkste reden van de stijging komt voort uit de extra 

uitkering in het gemeentefonds voor prenataal huisbezoek en de HPV-vaccinaties. Deze is 

verwerkt in de kindbijdrage ter dekking van met deze taken gemoeide kosten, zodat GGDrU 

deze taken adequaat kan uitvoeren. 

 

2.5 Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico’s  
 

 

Onze ambitie is dat gemeenten in regio Utrecht weten wat de gezondheidssituatie van hun 

inwoners is.  

Daarnaast willen we dat onze inwoners in een omgeving leven, waarin gezondheidsrisico’s 

beperkt zijn. En dat zij zonder zorgen kwalitatief goede en hygiënische voorzieningen kunnen 

gebruiken. Dit geldt voor kinderopvang en WMO-voorzieningen, en ook voor tatoeagestudio’s, 

seks- en relaxinrichtingen en evenementen. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  
 

Gezondheidssituatie inwoners regio Utrecht in beeld  

GGDrU verzamelt periodiek gegevens over de gezondheidssituatie van de bevolking in regio 

Utrecht. Doordat de onderzoeken periodiek (regulier om de vier jaar) worden uitgevoerd is het 

mogelijk om trends in de tijd te detecteren en de gezondheid van de bevolking te monitoren. 

Doordat voor bepaalde monitors landelijke harmonisatie 

plaatsvindt, is landelijke spiegelinformatie voorhanden. 

GGDrU heeft een monitor Jeugd 0-12 jaar; een monitor 

Jeugd 12-18 jaar; een monitor jongvolwassenen; een 

monitor volwassenen en senioren en een monitor 

kwetsbare groepen. Naast deze panels onderzoekt GGDrU 

de mogelijkheden om de methodiek van kennisvergaren 

te innoveren. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van 

het burgerpanel en het jongerenpanel. Bij de uitvraag van 

de volwassenenmonitor zal bij de komende monitor een 

pilot worden gedaan om werving via social media te 

onderzoeken op bruikbaarheid.  

 

Gevolgen coronacrisis  

Door de coronacrisis is het van belang de gevolgen van de crisis en de bijbehorende 

maatregelen voor de bevolking in kaart te brengen om voor bepaalde doelgroepen passend 

beleid te ontwikkelen. Het ministerie van VWS heeft om extra metingen gevraagd voor de 

monitors: jeugd 12-18 jaar, jong volwassenen, volwassenen/senioren en kwetsbare groepen. 

Deze metingen worden tussen 2021 en 2025 uitgevoerd. De kosten voor de uitvoering van 

deze extra metingen komen voor rekening van VWS.  

 

Gezondheidspanel  

Het Gezondheidspanel is bedoeld om inzicht te krijgen in de meningen, ervaringen en 

behoeften van inwoners over diverse aan gezondheid gerelateerde onderwerpen. Met die 

informatie kunnen de GGD, gemeenten en andere professionals gericht activiteiten organiseren 

om de gezondheid van de inwoners in regio Utrecht te verbeteren. Met dit panel kunnen we 

snel en eenvoudig (verdiepend) inzicht krijgen op actuele gezondheidsthema’s, bijvoorbeeld 

naar aanleiding van de gezondheidsmonitor volwassenen en senioren of signalen uit de 

praktijk. Er nemen ruim 10.000 inwoners van de regio Utrecht deel aan het panel.  
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Jongerenpanel (16 t/m 25 jaar)  

Na aanleiding van het gezondheidsonderzoek onder jongvolwassenen is er een jongerenpanel 

(16 t/m 25 jaar) opgestart. Met dit panel kunnen we snel en eenvoudig (verdiepend) inzicht 

krijgen op actuele gezondheidsthema’s. De onderwerpen voor de panelonderzoeken worden 

opgehaald bij o.a. gemeenten, ketenpartners, collega’s in het veld en jongvolwassenen zelf.  

Dezelfde partijen worden ook betrokken bij het interpreteren van de uitkomsten en het 

formuleren van de conclusies. Op deze manier zorgen we ervoor dat de uitkomsten van de 

onderzoeken aansluiten op de behoefte van de betrokken partijen en deze goed gebruikt 

kunnen worden.    

 

Kennisontwikkeling en innovatie  

De maatschappij verandert en GGDrU verandert mee. GGDrU is een kennisgestuurde 

organisatie. Door deze veranderingen is nieuwe kennis en aanpak nodig. Samenwerking 

binnen onderzoek waarbij theoretische kennis gecombineerd wordt met praktijkkennis en 

ervaringskennis is van belang om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven 

verbeteren. GGDrU werkt vanuit een bestuursagenda. Van belang is om de kennisontwikkeling 

en innovatie aan te laten sluiten op de activiteiten van de bestuursagenda. Daarnaast beogen 

we onderzoek te doen naar aanleiding van praktijkvragen om uiteindelijk de opgedane kennis 

te delen met relevante partijen.  

Deze onderzoeken doen we niet alleen maar in samenwerking met diverse kennisnetwerken in 

de regio: Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (www.jeugdengezincentraal.nl), 

KUS (kennisplatform Utrecht Sociaal (husite.nl), AMPHI (Home · Academische Werkplaats 

AMPHI), academische werkplaats gezonde leefomgeving (Academische Werkplaats Gezonde 

Leefomgeving - Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving 

(awgezondeleefomgeving.nl)). We halen binnen de kennisnetwerken niet alleen vraagstukken 

op uit de praktijk, we voeren samen onderzoek uit en leren met en voor deze 

uitvoeringspraktijk.  

 

In 2023:  

- Voeren we de reguliere monitor jeugd 12-18 uit. Alle scholen in de regio zullen benaderd 

worden om deel te nemen (leerlingen van klas 2 en 4). 

- Houden we 4 panelonderzoeken bij het Gezondheidspanel. De onderwerpen worden 

bepaald door de actualiteit en in afstemming met gemeenten. 

- Houden we minimaal 2 onderzoeken bij het jongerenpanel. 

 

 

Wmo toezicht  

GGDrU voert toezicht uit voor gemeenten bij aanbieders van WMO hulp. Gemeenten kopen 

gezamenlijk in subregio’s WMO hulp in. De subregio’s stellen jaarplannen op, waarin zij 

vastleggen bij welke aanbieders GGDrU toezicht uitvoert. Naast deze lokale onderzoeken 

worden er ook themagerichte, regio-overstijgende onderzoeken uitgevoerd in samenspraak 

met gemeenten. Daarnaast doen we specifieke onderzoeken naar aanleiding van signalen (die 

niet zijn opgenomen in het jaarplan) en calamiteiten. Signalen kunnen bijvoorbeeld meldingen 

van cliënten of familie van cliënten zijn over een aanbieder waarvan zij zorg hebben gekregen. 

 

Toezicht kinderopvang  
Een kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 

kinderopvang. In opdracht van de gemeenten voert GGDrU het toezicht daarop uit. De 

toezichthouder komt langs en bespreekt met het bestuur, medewerkers en ouders de kwaliteit 

van de dagelijkse praktijk en eventuele aandachtspunten uit het vorige toezichtsbezoek. Dit 

mondt uit in een rapport. Deze rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd. 
 

Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om 

kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren, op basis van een wijziging van de Beleidsregel 

Werkwijze Toezichthouder kinderopvang. Daardoor hoeven zij minder verplichte 

inspectiepunten te doorlopen en is er meer ruimte voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Leiderschap  

Het Leiderschapsprogramma richt zich op passend leiderschap in een organisatie die continue 

in beweging is en gericht op het werken met zelforganiserende teams en managers die veelal 

aan meerdere teams leidinggeven. Ook wordt ingezet op duaal leiderschap met de artsen 

Maatschappij en Gezondheid. Hiervoor krijgen zij een eigen leiderschapsprogramma 

aangeboden.  

 

Organisatieontwikkeling 

In het kader van Organisatieontwikkeling zal de focus liggen op het borgen en bestendigen van 

het werken met zelforganiserende teams. We gaan een taakherschikking van artsen en 

verpleegkundigen uitwerken.  

 

GGDrU is vanaf februari 2020 tot en met 2022 intensief betrokken bij de bestrijding van het 

COVID-19 virus. In 2022 zullen onderdelen van het coronabedrijf worden ingevlochten in de 

reguliere organisatie. Het komende jaar zal duidelijker worden hoe het virus zich ontwikkelt, 

en hoe de bestrijding daarvan vorm krijgt. Dat geldt ook voor de financiering door het rijk; 

vooralsnog is alleen duidelijk hoe de financiering in 2022 is geregeld.  GGDrU zal hiermee bij 

de inrichting van de organisatie zo veel mogelijk rekening houden. 

 

Opleiding 

GGDrU is een lerende organisatie en stimuleert een leven lang leren en ontwikkelen. Binnen 

GGDrU zijn de medewerkers het belangrijkste kapitaal. We zorgen voor een goed 

opleidingsprogramma. De medewerker draagt hierbij eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar 

professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Het opleidingsprogramma is gebaseerd op de 

Bestuursagenda, externe ontwikkelingen, doelstellingen en jaarplannen van de teams.  

 

Politiek bestuurlijke sensitiviteit 

Een van de jaarlijks terugkerende opleidingen is de opleiding politiek bestuurlijke sensitiviteit. 

Medewerkers die op tactisch/strategisch niveau contact hebben met gemeenten en partners 

van GGDrU krijgen een leerpakket aangeboden met verdieping ten aanzien van hun kennis, 

kunde en ervaring met politiek-bestuurlijke sensitiviteit.  

 

Kwaliteit 

We doen onderzoek naar de klanttevredenheid op verschillende locaties van GGDrU. Door deze 

opgehaalde klantervaringen kunnen we nog beter aansluiten bij de wensen van onze klanten.  

Het team kwaliteit voert daarnaast verschillende kwaliteitsinterviews uit op bepaalde 

onderwerpen: dit is waarderend onderzoek gericht op verbetering van de dienstverlening. 

Hiermee kijken we naar wat goed gaat en wat ervoor zorgt dat het goed gaat. Ook kijken we 

naar wat beter kan en wat we ervan kunnen leren. De directie is veelal de opdrachtgever van 

de kwaliteitsinterviews en bepaalt de onderwerpen. 

Het team kwaliteit ondersteunt de zelforganiserende teams en het management en directie op 

het gebied van kwaliteit. Elk zelforganiserend team heeft één of meerdere medewerkers met 

de teamrol kwaliteit. Deze medewerkers worden ondersteund in het zelf leren, ontwikkelen en 

reflecteren met behulp van verschillende methodes en instrumenten. Teams worden daarnaast 

begeleid bij onder andere evaluaties uitvoeren, verbetersessies, inzicht geven in kansen en 

risico’s door middel van het houden van sessies en processen optimaliseren waar nodig. 

Met onze inzet voldoen we aan de eisen die voor kwaliteitszorg wettelijk zijn gesteld. 

 

In 2023: 

- Borgen we het werken met zelforganiserende teams. 

- Zorgen we voor invlechting van het coronabedrijf in de reguliere organisatie. 

- Doen we 6 kwaliteitsonderzoeken en 3 kwaliteitsinterviews. 
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2.7 Een eigentijdse dienstverlening 

 

 

Onze ambitie is om een organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd. Die midden in de 

samenleving staat en op een manier werkt waarbij inwoners zich prettig voelen. Die altijd de 

verbinding zoekt en gezamenlijk met gemeenten en anderen werkt aan een gezond en veilig 

leven in de regio. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  
 
Bestuursagenda 2023 - 2027 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 start ook voor GGDrU een nieuwe 

bestuursperiode met nieuwe bestuursleden. 2023 is het eerste volledige jaar van het nieuwe 

bestuur. Begin 2023 stelt het bestuur de bestuursagenda 2023-2027 vast. In deze bestuurs-

agenda staat de koers die het nieuwe bestuur de komende jaren wil gaan varen en hoe GGDrU 

hier invulling aan gaat geven, zodat zij een eigentijdse dienstverlening kan blijven bieden.  

 
Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en vragen van gemeenten, en daarmee ook van 

GGDrU, voortdurende aanpassing. Goed samenspel en verbinding tussen de gemeenten als 

eigenaar en opdrachtgever van GGDrU is daarom belangrijk. Een heldere en eigentijdse 

governance is daarom van belang. Dat doet een beroep op de verantwoordelijkheid van alle 

betrokkenen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden 

bij de governance van GGDrU.  

 

Hierin flexibel samenwerken vraagt ook om een eigentijdse sturing van GGDrU, een 

organisatie die toekomstbestendig is en snel kan schakelen bij veranderingen waarbij gebruik 

gemaakt wordt van elkaars talenten en vakmanschap. Dit staat aan de basis van de verdere 

en continue doorontwikkeling van de organisatie.  

 
Consequenties wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 

December 2021 is het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

aangenomen. De wetswijziging heeft als doel het versterken van de democratische legitimering 

van gemeenschappelijke regelingen. De wetswijziging heeft (financiële) consequenties voor 

GGDrU. De mogelijke keuzes en consequenties worden in 2022 door GGDrU in kaart gebracht 

en voorgelegd aan het bestuur. GGDrU werkt hierin samen met de andere grote 

gemeenschappelijke regelingen in regio Utrecht: VRU en RUD/ODRU. In de jaren daarna 

worden de wijzigingen doorgevoerd. 
 

Regionale samenwerking 

Om gezondheidsachterstanden te verminderen en echte 

gezondheidswinst te boeken, moeten we regionaal samenwerken. 

Samenwerking maakt ons slimmer, effectiever, goedkoper en 

crisisbestendiger. Randvoorwaarden voor een goede regionale 

samenwerking zijn dat we elkaar vertrouwen, dat de leiderschapsrol 

goed ingevuld is (denk aan bestuurlijk leiderschap) en dat iedereen de 

noodzaak en urgentie voelt om een goede bijdrage te leveren. 

 

Binnen diverse netwerken in regio Utrecht (o.a. Regionale 

Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal, Regionaal Leernetwerk Jeugd) werken partners 

vanuit beleid, praktijk, opleidingen en onderzoek samen. Zo maakt GGDrU onder andere deel 

uit van het netwerk Health Hub Utrecht, met als speerpunten Gezonde start, Gezonde 

leefomgeving en Langer gelukkig en gezond zelfstandig. Hierin werken zowel publieke als 

private partijen samen. Een ander mooi voorbeeld is het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). 

Dit is een netwerk waarbinnen inwoners, professionals uit het sociaal domein, gemeenten, 

GGDrU, zorg- en welzijnsorganisaties en kennisinstellingen een bijdrage leveren om een 
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antwoord te vinden op maatschappelijke opgaven in het sociaal domein. Vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheid en expertise. Met als doel gezamenlijk te werken aan een inclusieve 

provincie waar iedereen mee kan doen naar vermogen.  

 

Verwey Jonker stelt in haar verkennend onderzoek ‘Versterking van de publieke gezondheid’ 

dat regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars noodzakelijk is om te 

komen tot regiobeelden, gezamenlijk beleid en gedeelde plannen voor en uitvoering van 

collectieve preventie. In de Kamerbrief van 7 juli 2021 (Bouwstenen voor een fundament 

onder een toekomstig preventiebeleid) bevestigt staatssecretaris Blokhuis het belang van 

regionale samenwerking. Met name voor een breed en integraal gezondheidsbeleid en het 

vormgeven van health in all policies op lokaal niveau. GGDrU kan en wil een ondersteunende, 

stimulerende en op inhoud verbindende coördinerende rol spelen. 

 

Informatiebeleidsplan  

GGDrU is een moderne, eigentijdse GGD die met haar dienstverlening aansluit op de (digitale) 

behoeften in de samenleving. Aan de hand van het informatiebeleidsplan 2022-2025 wordt 

gewerkt aan de realisatie van de projecten rond e-dienstdienstverlening en betere 

sturingsinformatie en vernieuwing van de website. 

 

GGiD  

De dienstverlening van onze Jeugdgezondheidszorg zal met de introductie van een nieuw 

digitaal dossier eigentijdser worden. Voor de medewerkers betekent het dat zij beter toegerust 

zijn en overal en altijd toegang hebben tot dossiers, zodat zij plaats onafhankelijk kunnen 

werken. Ook jongeren en ouders krijgen gefaseerd toegang tot onderdelen van het dossier en 

kunnen op termijn zelf afspraken maken en verzetten. Hiertoe werkt GGDrU met twee andere 

GGD-en aan ‘GGiD’. De ingebruikname hiervan is vertraagd. Nieuwe functionaliteit wordt 

gefaseerd opgeleverd, kritisch getest en bevindingen worden in afstemming met de leverancier 

opgepakt. Belangrijke criteria zijn ‘kwaliteit van de dienstverlening’ en ‘goed passende 

ondersteuning voor de professional’. Op dit moment bestaat onzekerheid omtrent de 

definitieve oplevering van het GGiD. Voor de GGD’en blijft het van groot belang dat het 

opgeleverde systeem correct werkt en de bedrijfsprocessen ondersteunt en wordt de 

leverancier gehouden aan de doelen die in afgesloten overeenkomst zijn afgesproken.  

 

Huisvesting  

GGDrU heeft circa 60 locaties in gebruik. Huisvesting kan een bijdrage leveren aan een 

professionele uitstraling en goed werkgeverschap. Tevens kan de juiste functionaliteit van 

huisvesting zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid met toevoeging het resultaat van 

samenwerking van interne en externe gebruikers. In de periode van de zomer van 2022 tot 

het voorjaar 2023 wordt de vernieuwing van het hoofdkantoor van GGDrU in Zeist gerealiseerd 

en opnieuw in gebruik genomen, daarbij staan de volgende punten centraal:  

- De huisvesting is toekomstbestendig, flexibel en past bij de huisvesting van een publieke 

organisatie in deze tijd. Daarom wordt extra aandacht besteed aan hoe we de huisvesting 

gebruiken binnen het concept van hybride werken. Daarnaast is de filosofie van positieve 

gezondheid verankerd in het DNA van GGDrU, wat we in onze vernieuwde huisvesting laten 

terugkomen. 

- Het creëren van een optimaal faciliterende en stimulerende werkomgeving. Het 

hoofdkantoor is een plek om te werken, met accent op ontmoeten in het werk.  

 

In 2023: 

- Gaan we gezamenlijk met gemeenten werken aan het realiseren van de bestuursagenda 

2023-2027. 

- Passen we de werkwijze aan op basis van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. 

- Onderzoeken we de mogelijkheden voor het versterken van regionale samenwerking 

binnen regio Utrecht. 

- Nemen we het verbouwde hoofdkantoor in Zeist in gebruik. 
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3.2 Ontwikkelingen algemene gemeentelijke bijdrage 2023-2026 
Verschillende factoren zijn van invloed op de ontwikkeling van de inwonerbijdrage en de 

kindbijdrage.  

 

1. De loonindex; deze wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief. 

Daarin is opgenomen dat de cao en de premie-ontwikkelingen van het werkgeversdeel 

worden gevolgd. Bij het ontbreken van een cao wordt de loonvoet sector overheid uit de 

meest recente gemeentecirculaire toegepast. Bij het opstellen van deze begroting is de cao 

voor 2022 vastgesteld. De effecten op de salarislast is in deze begroting verwerkt. Deze 

cao is geldend tot en met 2022, daardoor is er voor het jaar 2023 gerekend met de 

loonvoet sector overheid voor het jaar 2023 uit de septembercirculaire 2021 à 2,3%. Naast 

bovengenoemde ontwikkeling is ook de mutatie in de werkgeverspremies van invloed op de 

loonindexatie. Zowel de pensioenpremies als de sociale verzekeringspremies dalen licht. 

 

Alle effecten op de loonindex samen leiden tot een stijging van de loonkosten van GGDrU 

van circa € 696k. 

 

2. De prijsindex; hiervoor wordt uitgegaan van het Bruto Binnenlands Product, zoals 

opgenomen in de septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Bij begroting 2022-0 

is gerekend met een prijsindex van 1,4%. Uit de septembercirculaire 2021 blijkt dat de 

prijsindex voor 2022 is bijgesteld naar 1,8%. Hierdoor passen we een correctie toe à 0,4%. 

Voor het jaar 2023 is de prijsindex 1,9% waardoor de totale prijsindex die toegepast wordt 

in de begroting 2023-0 uitkomt op 2,3%. Dit leidt tot een materiële kostenstijging van 

circa € 334k. De totale indexering komt hiermee uit op circa € 1.030K. Dit is lager dan 

aangegeven in de kaderbrief en dit wordt veroorzaakt door de lagere werkgeverslasten. 
 

3. Specifiek voor de kindbijdrage geldt in 2023 nog een derde factor die van invloed is. 

Namelijk een tweetal extra uitkeringen in het gemeentefonds voor Prenataal huisbezoek 

(PHB) en de HPV vaccinatie voor jongens via het rijksvaccinatieprogramma. 
 

• Prenataal huisbezoek 

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ gaat 

naar alle waarschijnlijkheid in per 1 juli 2022. Hiermee wordt elke gemeente verplicht 

gezinnen in een kwetsbare situatie (dit betreft gemiddeld 16% van de kinderen) een 

prenataal huisbezoek (PHB) aan te bieden. JGZ begeleidt met een dergelijk bezoek 

aanstaande ouders naar het ouderschap en een optimale start voor hun kind. JGZ spant 

zich in om aan te sluiten op de regionale en lokale geboortezorgketen, om zo in 

samenwerking met hen en het brede sociaal domein kinderen al in een vroeg stadium 

meer kansen te geven om gezonder en gelukkiger op te groeien. Uit de 

septembercirculaire 2021 blijkt dat er in totaal structureel € 5,3 miljoen wordt 

toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds.  Voor de GGDrU 

gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 275.621. 

De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2021 (209.077) in de regio komt 

dit uit op een verhoging van de kindbijdrage (KB) van € 1,318 per kind. 
 

• Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen 
Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het 

Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). 

Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze 

taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd 

met € 2,77 miljoen. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit 

neer op een uitkering van € 176.327. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 

1-1-2021 (209.077) in de regio komt dit uit op een KB verhoging van € 0,843 per kind. 
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4. Verplichte paragrafen 
 

Dit hoofdstuk bevat de verplichte paragrafen volgens het BBV. 

 

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

4.1.1. Weerstandsvermogen 

Kunnen we financiële tegenvallers opvangen zonder te bezuinigen? 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in het weerstandsvermogen 

van onze organisatie.  

 

Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen enerzijds de weer-

standscapaciteit en anderzijds de risico’s die financiële impact kunnen hebben op de 

organisatie. De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2021 

bedraagt de weerstandscapaciteit €2.592.203 (zijnde de algemene reserve van GGDrU) vòòr 

resultaatbestemming 2021.  

4.1.2. Risicobeheersing 

De paragraaf weerstandsvermogen gaat over hoe solide de financiële huishouding van GGDrU 

is. Weerstandsvermogen is van belang wanneer zich financiële tegenvallers voordoen. Het 

weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de 

risico’s.  

 

In de notitie ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ (vastgesteld in de vergadering van het 

algemeen bestuur op 26 maart 2015) zijn uitgangspunten opgenomen voor de uitvoering van 

de risico-inventarisatie. De actualisatie van de risico-inventarisatie vindt tweemaal per jaar 

(januari/februari en augustus/september) plaats door deze risico’s met de betreffende 

managers te bespreken. Begin januari 2022 heeft de meest recente actualisatie van de risico-

inventarisatie plaatsgevonden. Deze actualisatie maakt onderdeel uit van de reguliere P&C-

cyclus en heeft daardoor nadrukkelijk de aandacht van GGDrU. 

 

Reizigersadvisering 

In 2019 is besloten om voor de taak ‘Reizigersadvisering’ een separate bestemmingsreserve te 

vormen, zodat de jaarlijkse exploitatieresultaten van deze taak ten gunste of ten laste van 

deze reserve worden gebracht. Een eventueel gekwantificeerd risico komt derhalve niet meer 

ten laste van de weerstandscapaciteit. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Ten aanzien van de taak ‘Jeugdgezondheidszorg’ (inbegrepen het GGiD) is een 

vrijwaringsbepaling vastgelegd met de gemeente Utrecht. Dit houdt in dat de gemeente 

Utrecht wordt gevrijwaard voor JGZ-exploitatieresultaten. Ook op de kosten van de bouw van 

een nieuw digitaal dossier (‘GGiD’) is dit van toepassing. Eventuele risico’s hierop (GGiD en 

JGZ exploitatieresultaten) moeten separaat afgedekt worden en niet middels aanhouden van 

een algemene reserve. 

  

Voor alle andere financieel gekwantificeerde risico’s is het gewenst dat GGDrU hiervoor over 

voldoende weerstandscapaciteit beschikt.  

De actualisatie van de risico-inventarisatie leidt tot onderstaande risicokaart, waarbij de GGD-

brede risico’s, risico ten aanzien van Reizigersadvisering en ten aanzien van het GGiD tezamen 

is opgenomen. In de uitwerking van de kwantificering van de risico’s naar euro’s 

weerstandsvermogen wordt uiteraard wel een splitsing aangebracht in de drie groepen (interne 

bedrijfsvoering, samenwerking in de gemeenschappelijke regeling en externe ontwikkelingen)  

van risico’s.  
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Kasgeldlimiet 

Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe 

behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen met een rente typische 

looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet is een percentage van de omzet in de begroting. 

Voor gemeenschappelijke regelingen is dit percentage 8,2% van het begrotingstotaal aan 

lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. 

 

Onze kasgeldlimiet voor 2023 is €3,95 miljoen, dit is immers 8,2% van €48,4 miljoen. Onze 

huidige financiële positie geeft geen aanleiding om voor 2023 maatregelen voor te stellen.  

 

4.4 Bedrijfsvoering  

 

Formatie 

De totale formatie van onze organisatie komt uit op 447,05 fte. Onze ondersteunende diensten 

zijn cruciaal om onze organisatie goed te laten draaien. Het gaat om de volgende onderdelen: 

Financiën, HR, ICT, Facilitair, Directie, Secretariaat, Strategisch Beleid, Kwaliteit, 

Communicatie en Control. In totaal hebben we 64,53 fte ondersteunende diensten op een 

totale formatie van 447,05 fte. 

 

Verzekeringen 

Wij voeren het beheer van verzekeringen in eigen beheer uit. Het pakket bestaat uit verzeke-

ringen voor: 

• brand; 

• exploitatiekosten; 

• computer- en elektronica; 

• rechtsbijstandverzekering en  

• aansprakelijkheidsverzekeringen (o.a. wagenpark en bestuurders motorrijtuigen).  

De verzekerde waarden worden periodiek beoordeeld en indien nodig aangepast. 

 

Renovatie De Dreef 5 

GGDrU is bij project ‘Renovatie De Dreef 5’ in de fase dat de inschrijvingen van bouwers en 

installateurs binnen zijn. In de projectplanning is opgenomen om de uitvoering vanaf de zomer 

van 2022 tot en met de zomer van 2023 te laten plaatsvinden. Gezien de huidige krappe 

marktomstandigheden en geopolitieke ontwikkelingen vergt dit project een strakke monitoring.  

 

Informatiebeveiliging en privacy 

Het Algemeen Bestuur van GGDrU heeft er afgelopen jaar mee ingestemd het onderwerp 

informatiebeveiliging en privacy structureel stevig te borgen in de GGDrU-organisatie. 

Inmiddels heeft GGDrU een aantal stappen genomen om dat te concretiseren. Begin 2022 zijn 

een privacy officer en een information security officer aangetrokken. We verwachten binnen 

afzienbare termijn ook een chief information security officer aan te kunnen trekken. 

 

4.5 Verbonden partijen  

 

Deze paragraaf geeft inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarin GGDrU een bestuurlijk en 

financieel belang heeft. Dit belang heeft zowel betrekking op privaatrechtelijke als 

publiekrechtelijke organisaties. Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek 

nader geregeld, en kunnen stichtingen, verenigingen, coöperaties, vennootschappen en 

deelnemingen zijn. 

 

4.5.1. GGD GHOR Nederland (Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid (PGV))  

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD-en en GHOR bureaus. Vanuit GGD 

GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de DPG-en, de lobby en 

belangenbehartiging voor de GGD-en en GHOR bureaus gedaan richting politiek en 
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stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency 

oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren 

waarmee de GGD-en hun werkzaamheden kunnen verrichten.  

 

Bestuurlijk en financieel belang  

Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG-en. Hierin worden de 25 

GGD-en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid (DPG). 

Het presidium bestaat uit vijf leden van het algemeen bestuur. GGDrU betaalt op jaarbasis een 

contributie aan GGD GHOR Nederland gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Voor 2021 

bedroeg deze contributie €215.148. Er is geen prognose bekend over het eigen vermogen aan 

het begin en einde van boekjaar 2023. 

  

 

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering  

Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de afvaardiging 

van de Directeur Publieke Gezondheid van GGDrU in zowel de vergadering van DPG-en als het 

presidium. De zittingsperiode van de directeur Publieke Gezondheid is per februari 2020 in het 

presidium beëindigd omdat de zittingstermijn van maximaal zes jaar is verstreken. 

 

Artikel 15 lid 2 van het BBV geeft aan dat per verantwoorde verbonden partij de omvang van 

het eigen en vreemd vermogen aan het begin en einde van het begrotingsjaar en het 

financiële resultaat over het begrotingsjaar moet worden verantwoord. In de begroting van 

deze verbonden partij zijn deze gegevens niet opgenomen. 

4.5.2. GGiD Coöperatief U.A. 

Op 2 maart 2020 is GGiD Coöperatief U.A. opgericht. De coöperatie heeft haar zetel in de 

gemeente Utrecht en is opgericht door het openbaar lichaam Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

Regio Utrecht (GGD regio Utrecht), openbaar lichaam Regio Twente (GGD Twente) en 

openbaar lichaam Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Holland Noorden (GGD Holland 

Noorden).  

De coöperatie heeft ten doel te voorzien in behoeften van algemeen belang van de leden en 

meer in het bijzonder bestaande uit maatschappelijke, financiële en organisatorische behoeften 

op het gebied van Publieke Gezondheid. Het bedrijf van de coöperatie omvat uitsluitend het 

(doen) ontwerpen, (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van één of 

meerdere door haar leden te gebruiken digitale informatiesystemen voor medische dossiers en 

eventuele overige gegevensbestanden. 

De coöperatie heeft geen winstoogmerk. 

 

Bestuurlijk en financieel belang  

In 2021 vinden nog geen financiële transacties plaats in de coöperatie. Naar verwachting 

vinden die wel in 2023 plaats. De exacte omvang is ten tijde van het opstellen van de 

begroting nog niet bekend. De reeds gemaakte kosten voor de bouw van een nieuw digitaal 

dossier zijn vooralsnog geadministreerd bij GGD regio Utrecht. GGDrU voert het 

‘penvoerderschap’ namens ook de twee andere deelnemende GGD-en.  

Het belang van elke GGD is gelijkwaardig ten opzichte van de andere deelnemende GGD-en. 

Dit betekent dat GGD regio Utrecht nu voor 1/3 eigenaar is van deze coöperatie en in deze 

verhouding ook zeggenschap heeft. Indien een of meer nieuwe GGD-en toetreden tot de 

coöperatie zal de omvang van het bestuurlijk en financieel belang wijzigen naar een gelijke 

deel ten opzichte van de andere deelnemende GGD-en. Dit tenzij andere afspraken worden 

gemaakt met de toetredende GGD of GGD-en.  

 

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering  

GGD regio Utrecht kan voor haar aandeel (zijnde 1/3) in de coöperatie invloed uitoefenen op 

de bedrijfsvoering van de coöperatie. Zodra een of meer nieuwe GGD-en  toetreden tot de 

coöperatie zal de mate van beïnvloeding wijzigen naar een gelijke mate ten opzichte van de 

andere deelnemende GGD-en. Dit tenzij andere afspraken worden gemaakt met de 

toetredende GGD of GGD-en. 
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4.6 Overige Paragrafen 

De overige verplichte paragrafen zoals lokale heffingen en grondbeleid zijn niet van toepassing 

op de GGDrU. 
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5 Bijlagen 
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Bijlage 3. Toelichting financiële kengetallen 
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Bijlage 4. Bijdragen en vergoedingen per gemeente 

 

 
  

Gemeente: Aantal inwoners: *** 157.462

Aantal kinderen: *** 34.128

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 2.495€               

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Epidemologische ondersteuning JGZ 15.725€             

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering -€                     

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbele d *

Onderzoek: Gezondhe dsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 32.000€             

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

1.226.975€         50.220€              

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 23.565€             

Forensische zorg VIA Amersfoort 101.580€           

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Seksuele gezondheid; Collectieve preventie 22.825€             

WMO toezicht * Preventie huiselijk geweld 25.345€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 89.705€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 9.215€               

Toezicht & Advies

Inspecties: Sex-/Relaxinrichtingen 1.735€               

JGZ 0-18 Toez cht Jeugdverblijven -€                     

Basistakenpakket **

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap 107.755€           

VVE 18.375€             

Advisering vrijstelling leerplicht 16.720€             

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 440.500€           

4.520.105€         857.320€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

1.226.975€            

waarvan inwonerbijdrage 901.975€                 

waarvan inspecties kinderopvang 325 000€                 

Saldo

4.520.105€            

waarvan Kindbijdrage 4.418.105€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 43 825€                   

waarvan Forensische zorg 58.175€                     

Amersfoort

Niet wettelijk verpl cht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkhe d van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verpl cht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkhe d van de DPG

VERGOEDINGENBIJDRAGEN

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen

 €              6.654.620 Individueel door gemeenten

 3: Basistaken-plus

1: Basistaken
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 24.792

Aantal kinderen: *** 4.725

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 410€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 2.585€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 6.320€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 5.000€               

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

189.515€            14.315€              

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * B Slim Baarn 17.850€             

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 3.875€               

Forensische zorg VIA Baarn 16.445€             

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie 465€                 

WMO toez cht * Preventie huiselijk geweld 4.285€               

Meld- en Adviespunt Bezorgd 29.405€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 1.455€               

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap -€                     

VVE 1.775€               

Advisering vrijstelling leerplicht 1.435€               

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 68.545€             

631.610€            145.535€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

189.515€               

waarvan inwonerbijdrage 142.015€                 

waarvan inspecties kinderopvang 47.500€                  

Saldo

631.610€               

waarvan Kindbijdrage 611.680€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 6.900€                     

waarvan Forensische zorg 13.030€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 980.975 Indiv dueel door gemeenten

Baarn

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 15.341

Aantal kinderen: *** 3.368

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 245€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 1.020€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering -€                     

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 350€                 

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

120.375€            1.615€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 1.280€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd -€                     

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Intensivering Verbindende JGZ 13.530€             

Basistakenpakket ** VVE 2.135€               

Advisering vrijstelling leerplicht 955€                 

Convenantbeheer Verwijsindex 4.485€               

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 19.500€             

446.300€            41.885€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

120.375€               

waarvan inwonerbijdrage 87.875€                  

waarvan inspecties kinderopvang 32.500€                  

Saldo

446.300€               

waarvan Kindbijdrage 436.010€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 4.270€                     

waarvan Forensische zorg 6.020€                       

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 610.175 Indiv dueel door gemeenten

Bunnik

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 22.019

Aantal kinderen: *** 5.086

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 340€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 2.145€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 5.245€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 2.200€               

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

148.625€            9.930€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) -€                     

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie 385€                 

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld 3.365€               

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 11.460€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 1.280€               

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Stevig Ouderschap -€                     

Basistakenpakket ** VVE 3.825€               

Advisering vrijstelling leerplicht 955€                 

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 70.580€             

666.800€            91.850€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

148.625€               

waarvan inwonerbijdrage 126.125€                 

waarvan inspecties kinderopvang 22.500€                  

Saldo

666.800€               

waarvan Kindbijdrage 658.415€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 6.130€                     

waarvan Forensische zorg 2.255€                       

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 917.205 Indiv dueel door gemeenten

Bunschoten

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 43.384

Aantal kinderen: *** 9.089

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 710€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 2.940€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering -€                     

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

361.015€            3.650€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 9.910€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd -€                     

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Stevig Ouderschap 31.705€             

Basistakenpakket ** VVE 3.645€               

Advisering vrijstelling leerplicht 1.440€               

Convenantbeheer Verwijsindex 11.515€             

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 31.430€             

1.203.755€         89.645€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

361.015€               

waarvan inwonerbijdrage 248.515€                 

waarvan inspecties kinderopvang 112.500€                 

Saldo

1.203.755€            

waarvan Kindbijdrage 1.176.635€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 12.075€                   

waarvan Forensische zorg 15.045€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              1.658.065 Indiv dueel door gemeenten

De Bilt

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 44.720

Aantal kinderen: *** 8.554

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 730€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 2.295€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 6.130€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

346.165€            9.155€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) -€                     

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 36.370€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap 21.550€             

JGZ 0-18 VVE 10.750€             

Basistakenpakket ** Advisering vrijstelling leerplicht 2.390€               

Convenantbeheer Verwijsindex 11.715€             

Inloopspreekuur extra 6.445€               

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 140.625€           

1.137.370€         229.845€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

346.165€               

waarvan inwonerbijdrage 256.165€                 

waarvan inspecties kinderopvang 90.000€                  

Saldo

1.137.370€            

waarvan Kindbijdrage 1.107.375€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 12.445€                   

waarvan Forensische zorg 17.550€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              1.722.535 Indiv dueel door gemeenten

De Ronde Venen

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 9.362

Aantal kinderen: *** 1.863

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 150€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 935€                 

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 2.295€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 2.500€               

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

68.625€              5.880€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 1.405€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie 170€                 

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld 1.545€               

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd -€                     

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap 5.385€               

VVE 965€                 

Advisering vrijstelling leerplicht -€                     

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 35.225€             

242.680€            44.695€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

68.625€                 

waarvan inwonerbijdrage 53.625€                  

waarvan inspecties kinderopvang 15.000€                  

Saldo

242.680€               

waarvan Kindbijdrage 241.175€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO -€                            

waarvan Forensische zorg 1.505€                       

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 361.880 Indiv dueel door gemeenten

Eemnes

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 50.223

Aantal kinderen: *** 11.592

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 815€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 2.360€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering -€                     

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

392.690€            3.175€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 7.680€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 23.220€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Convenantbeheer Verwijsindex 16.210€             

Basistakenpakket ** Inloopspreekuur extra 3.220€               

Stevig Ouderschap 35.735€             

VVE 5.905€               

Advisering vrijstelling leerplicht 1.435€               

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 60.215€             

1.526.685€         153.620€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

392.690€               

waarvan inwonerbijdrage 287.690€                 

waarvan inspecties kinderopvang 105.000€                 

Saldo

1.526.685€            

waarvan Kindbijdrage 1.500.665€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 13.980€                   

waarvan Forensische zorg 12.040€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              2.076.170 Indiv dueel door gemeenten

Houten

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 33.819

Aantal kinderen: *** 6.999

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 580€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 1.675€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 8.800€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

268.725€            11.055€              

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 5.445€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 21.400€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Convenantbeheer Verwijsindex 10.385€             

Stevig Ouderschap 23.065€             

VVE 8.055€               

Advisering vrijstelling leerplicht 1.435€               

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 60.000€             

928.020€            129.785€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

268.725€               

waarvan inwonerbijdrage 193.725€                 

waarvan inspecties kinderopvang 75.000€                  

Saldo

928.020€               

waarvan Kindbijdrage 906.065€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 9.415€                     

waarvan Forensische zorg 12.540€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              1.337.585 Indiv dueel door gemeenten

IJsselstein

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 30.544

Aantal kinderen: *** 6.181

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 485€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 3.065€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 4.170€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

224.970€            7.720€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 4.595€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie 550€                 

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld 1.810€               

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 21.055€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 1.780€               

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap -€                     

JGZ 0-18 VVE 965€                 

Basistakenpakket ** Advisering vrijstelling leerplicht 1.435€               

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 43.800€             

818.705€            75.990€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

224.970€               

waarvan inwonerbijdrage 174.970€                 

waarvan inspecties kinderopvang 50.000€                  

Saldo

818.705€               

waarvan Kindbijdrage 800.175€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 8.500€                     

waarvan Forensische zorg 10.030€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              1.127.385 Indiv dueel door gemeenten

Leusden

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 14.456

Aantal kinderen: *** 2.987

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 235€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 685€                 

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering -€                     

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

110.305€            920€                    

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 2.235€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 14.815€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

Convenantbeheer Verwijsindex 4.330€               

JGZ 0-18 Inloopspreekuur extra 3.220€               

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap 8.980€               

VVE 9.495€               

Advisering vrijstelling leerplicht 955€                 

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 38.630€             

392.720€            82.660€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

110.305€               

waarvan inwonerbijdrage 82.805€                  

waarvan inspecties kinderopvang 27.500€                  

Saldo

392.720€               

waarvan Kindbijdrage 386.690€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 4.025€                     

waarvan Forensische zorg 2.005€                       

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 586.605 Indiv dueel door gemeenten

Lopik

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 13.896

Aantal kinderen: *** 2.979

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * -€                     

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 725€                 

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 1.940€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 2.150€               

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

102.105€            4.815€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 2.160€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 9.230€               

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

Convenantbeheer Verwijsindex 4.230€               

JGZ 0-18 Stevig Ouderschap 5.385€               

Basistakenpakket ** VVE 810€                 

Advisering vrijstelling leerplicht 955€                 

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 69.225€             

392.035€            91.995€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

102.105€               

waarvan inwonerbijdrage 79.605€                  

waarvan inspecties kinderopvang 22.500€                  

Saldo

392.035€               

waarvan Kindbijdrage 385.655€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 3.870€                     

waarvan Forensische zorg 2.510€                       

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 590.950 Indiv dueel door gemeenten

Montfoort

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 63.866

Aantal kinderen: *** 11.814

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 1.020€               

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 2.965€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 6.720€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

455.840€            10.705€              

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Woon Hygiënische Problematiek (WHP) -€                     

Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Toezicht & Advies Meld- en Adviespunt Bezorgd 25.770€             

Forensische zorg Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden

WMO toez cht *

Toezicht & Advies

Inspecties: Sex-/Relaxinr chtingen 580€                 

Toezicht Jeugdverblijven -€                     

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Convenantbeheer Verwijsindex 16.005€             

Inloopspreekuur extra 7.250€               

Stevig Ouderschap 62.850€             

VVE 28.995€             

Advisering vrijstelling leerplicht -€                     

Voorzorg 60.355€             

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 99.740€             

1.572.260€         301.545€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

455.840€               

waarvan inwonerbijdrage 365.840€                 

waarvan inspecties kinderopvang 90.000€                  

Saldo

1.572.260€            

waarvan Kindbijdrage 1.529.405€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 17.775€                   

waarvan Forensische zorg 25.080€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              2.340.350 Indiv dueel door gemeenten

Nieuwegein

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 10.138

Aantal kinderen: *** 2.046

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * -€                     

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 525€                 

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 1.405€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

80.575€              1.930€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 1.565€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd -€                     

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

JGZ 0-18 Convenantbeheer Verwijsindex 2.905€               

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap 7.185€               

VVE 1.610€               

Advisering vrijstelling leerplicht 480€                 

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 40.795€             

271.705€            54.540€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

80.575€                 

waarvan inwonerbijdrage 58.075€                  

waarvan inspecties kinderopvang 22.500€                  

Saldo

271.705€               

waarvan Kindbijdrage 264.870€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 2.820€                     

waarvan Forensische zorg 4.015€                       

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 408.750 Indiv dueel door gemeenten

Oudewater

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 5.556

Aantal kinderen: *** 1.391

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * -€                     

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ -€                     

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering -€                     

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

39.325€              -€                         

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) -€                     

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd -€                     

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap 3.590€               

VVE 1.125€               

Advisering vrijstelling leerplicht 955€                 

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 205€                 

182.375€            5.875€                 

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

39.325€                 

waarvan inwonerbijdrage 31.825€                  

waarvan inspecties kinderopvang 7.500€                    

Saldo

182.375€               

waarvan Kindbijdrage 180.075€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 1.545€                     

waarvan Forensische zorg 755€                          

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 227.575 Indiv dueel door gemeenten

Renswoude

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen



 

(ontwerp)Begroting GGDrU 2023   66 

  

   

Gemeente: Aantal inwoners: *** 20.203

Aantal kinderen: *** 4.296

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * -€                     

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ -€                     

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering -€                     

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

153.225€            -€                         

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coördinatie weerbaarheidslessen Kom op voor   3.290€               

jezelf voor basisonderwijs

Toezicht & Advies

Forensische zorg

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden

WMO toez cht *

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap 14.260€             

JGZ 0-18 VVE 13.075€             

Basistakenpakket ** Advisering vrijstelling leerplicht 955€                 

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 61.395€             

565.280€            92.975€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

153.225€               

waarvan inwonerbijdrage 115.725€                 

waarvan inspecties kinderopvang 37.500€                  

Saldo

565.280€               

waarvan Kindbijdrage 556.145€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 5.625€                     

waarvan Forensische zorg 3.510€                       

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 811.480 Indiv dueel door gemeenten

Rhenen

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 46.906

Aantal kinderen: *** 9.284

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 770€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 4.840€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 11.830€             

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

343.685€            17.440€              

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 7.250€               

Forensische zorg VIA Soest 35.425€             

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie 870€                 

WMO toez cht * Preventie huiselijk geweld 7.980€               

Meld- en Adviespunt Bezorgd 25.985€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 2.730€               

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap -€                     

VVE 6.135€               

Advisering vrijstelling leerplicht 3.345€               

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 75.480€             

1.234.995€         165.200€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

343.685€               

waarvan inwonerbijdrage 268.685€                 

waarvan inspecties kinderopvang 75.000€                  

Saldo

1.234.995€            

waarvan Kindbijdrage 1.201.880€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 13.055€                   

waarvan Forensische zorg 20.060€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              1.761.320 Indiv dueel door gemeenten

Soest

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 65.108

Aantal kinderen: *** 13.181

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * -€                     

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 3.375€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 9.030€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

527.955€            12.405€              

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 10.070€             

Toezicht & Advies Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie 1.210€               

Forensische zorg Meld- en Adviespunt Bezorgd 74.450€             

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

WMO toez cht *

Toezicht & Advies

Inspecties: Sex-/Relaxinr chtingen 580€                 

Toezicht Jeugdverblijven -€                     

JGZ 0-18

Basistakenpakket ** JGZ Maatwerk

Convenantbeheer Verwijsindex 18.165€             

Pedagogisch Bureau / Opvoedspreekuur 46.660€             

Stevig Ouderschap 19.510€             

VVE 16.105€             

Advisering vrijstelling leerplicht 1.435€               

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 169.770€           

1.748.070€         357.955€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

527.955€               

waarvan inwonerbijdrage 372.955€                 

waarvan inspecties kinderopvang 155.000€                 

Saldo

1.748.070€            

waarvan Kindbijdrage 1.706.375€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 18.120€                   

waarvan Forensische zorg 23.575€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              2.646.385 Indiv dueel door gemeenten

Stichtse Vecht

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 359.370

Aantal kinderen: *** 70.602

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 28.095€             

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) * Meldingen bron- en contactonderzoek Utrecht 75.245€             

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ -€                     

Gezondheidsbevordering Projectmanagement Gezondhe dsbevordering -€                     

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Toezicht & Advies Kinderopvang en lichte handhaving

Inspecties Kinderopvang   

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

1.547.640€         103.340€            

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) -€                     

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 322.945€           

Meld- en Adviespunt Bezorgd: Bemoeizorg 68.800€             

Bedrijfsvoering

Doorberekening ICT Stadskantoor 53.560€             

JGZ 0-18 Materieel huisvestingsbudget Stadskantoor 17.535€             

Basistakenpakket **

140.440€            462.840€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

1.547.640€            

waarvan inwonerbijdrage 1.547.640€              

waarvan inspecties kinderopvang -€                           

Saldo

140.440€               

waarvan Kindbijdrage -€                            

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO -€                            

waarvan Forensische zorg 140.440€                    

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              2.254.260 Indiv dueel door gemeenten

Utrecht

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 49.946

Aantal kinderen: *** 9.905

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 815€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 9.190€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 7.365€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

396.100€            17.370€              

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 7.355€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie 460€                 

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd -€                     

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap 17.960€             

VVE 3.220€               

Advisering vrijstelling leerplicht 1.910€               

Convenantbeheer Verwijsindex 13.390€             

Intensivering preventie en signalering AZC Leersum 16.750€             

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 61.340€             

1.314.980€         122.385€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

396.100€               

waarvan inwonerbijdrage 286.100€                 

waarvan inspecties kinderopvang 110.000€                 

Saldo

1.314.980€            

waarvan Kindbijdrage 1.282.270€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 13.900€                   

waarvan Forensische zorg 18.810€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              1.850.835 Indiv dueel door gemeenten

Utrechtse Heuvelrug

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 66.912

Aantal kinderen: *** 14.771

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * -€                     

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ -€                     

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering -€                     

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

523.290€            -€                         

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 10.150€             

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd -€                     

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap -€                     

VVE 7.760€               

Advisering vrijstelling leerplicht 6.635€               

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 145.030€           

1.940.875€         169.575€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

523.290€               

waarvan inwonerbijdrage 383.290€                 

waarvan inspecties kinderopvang 140.000€                 

Saldo

1.940.875€            

waarvan Kindbijdrage 1.912.210€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 18.625€                   

waarvan Forensische zorg 10.040€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              2.633.740 Indiv dueel door gemeenten

Veenendaal

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 57.829

Aantal kinderen: *** 12.023

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 920€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 5.765€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 37.685€             

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

446.250€            44.370€              

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 8.635€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 51.400€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap -€                     

JGZ 0-18 VVE -€                     

Basistakenpakket ** Advisering vrijstelling leerplicht 2.390€               

Convenantbeheer Verwijsindex 15.770€             

Voorzorg 30.205€             

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 168.740€           

1.590.115€         277.140€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

446.250€               

waarvan inwonerbijdrage 331.250€                 

waarvan inspecties kinderopvang 115.000€                 

Saldo

1.590.115€            

waarvan Kindbijdrage 1.556.465€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 16.095€                   

waarvan Forensische zorg 17.555€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              2.357.875 Indiv dueel door gemeenten

Vijfheerenlanden

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 23.925

Aantal kinderen: *** 4.691

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 390€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 1.630€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 5.985€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

175.545€            8.005€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) -€                     

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd -€                     

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap 16.160€             

VVE 1.610€               

Advisering vrijstelling leerplicht 955€                 

Convenantbeheer Verwijsindex 6.640€               

Werkzaamheden Inlooppunt -€                     

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 54.000€             

619.960€            79.365€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

175.545€               

waarvan inwonerbijdrage 137.045€                 

waarvan inspecties kinderopvang 38.500€                  

Saldo

619.960€               

waarvan Kindbijdrage 607.280€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 6.660€                     

waarvan Forensische zorg 6.020€                       

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 882.875 Indiv dueel door gemeenten

Wijk bij duurstede

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen



 

(ontwerp)Begroting GGDrU 2023   74 

  

   

Gemeente: Aantal inwoners: *** 52.694

Aantal kinderen: *** 11.229

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * -€                     

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 2.675€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 7.145€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

401.845€            9.820€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) -€                     

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 46.700€             

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap 43.100€             

JGZ 0-18 VVE 28.995€             

Basistakenpakket ** Advisering vrijstelling leerplicht 3.805€               

Convenantbeheer Verwijsindex 15.640€             

Intensivering Verbindende JGZ 14.495€             

Inzet medewerker VETC zorgconsulent 28.995€             

Pedagogisch Bureau / Opvoedspreekuur 28.995€             

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 145.020€           

1.483.395€         355.745€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

401.845€               

waarvan inwonerbijdrage 301.845€                 

waarvan inspecties kinderopvang 100.000€                 

Saldo

1.483.395€            

waarvan Kindbijdrage 1.453.670€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 14.665€                   

waarvan Forensische zorg 15.060€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              2.250.805 Indiv dueel door gemeenten

Woerden

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 13.639

Aantal kinderen: *** 3.248

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 205€                 

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 650€                 

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 3.125€               

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register 5.000€               

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

113.130€            8.980€                 

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) 1.915€               

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie 230€                 

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld 1.040€               

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd 2.840€               

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 785€                 

JGZ 0-18 JGZ Maatwerk

Basistakenpakket ** Stevig Ouderschap 5.310€               

VVE 925€                 

Advisering vrijstelling leerplicht 955€                 

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 23.500€             

426.280€            37.500€              

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

113.130€               

waarvan inwonerbijdrage 78.130€                  

waarvan inspecties kinderopvang 35.000€                  

Saldo

426.280€               

waarvan Kindbijdrage 420.475€                  

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 3.795€                     

waarvan Forensische zorg 2.010€                       

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €                 585.890 Indiv dueel door gemeenten

Woudenberg

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Gemeente: Aantal inwoners: *** 65.043

Aantal kinderen: *** 13.647

Basistaken Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) * 1.030€               

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondhe d: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering

Lokaal onderzoek: Ep demologische ondersteuning JGZ 4.335€               

Projectmanagement Gezondhe dsbevordering 21.425€             

Gezondheidsbevordering 

Gezondhe dsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmon tor * Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register -€                     

Kinderopvang en lichte handhaving

Toezicht & Advies   

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en

ondersteuning *

532.585€            26.790€              

Basistaken-plus Maatwerk

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondhe d: Sense * Coordinatie B.Slim -€                     

Coordinatie Gezonde Wijk -€                     

Toezicht & Advies Woon Hygiënische Problematiek (WHP) -€                     

Forensische zorg Seksuele gezondhe d; Collectieve preventie -€                     

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld -€                     

WMO toez cht * Meld- en Adviespunt Bezorgd -€                     

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 -€                     

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap 43.100€             

JGZ 0-18 VVE 28.995€             

Basistakenpakket ** Advisering vrijstelling leerplicht 3.820€               

Convenantbeheer Verwijsindex 18.275€             

Intensivering Verbindende JGZ 4.115€               

Voorzorg 35.220€             

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) 22.660€             

1.814.400€         156.185€            

*  = inwonerbijdrage gefinancierd *** = peildatum 1 januari 2021

** = kindbijdrage gefinancierd

Saldo

532.585€               

waarvan inwonerbijdrage 372.585€                 

waarvan inspecties kinderopvang 160.000€                 

Saldo

1.814.400€            

waarvan Kindbijdrage 1.766.700€               

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO 18.105€                   

waarvan Forensische zorg 29.595€                     

 

 

3: Basistaken-plus  

Niet wettelijk verpl cht uit te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

1: Basistaken   

Collectief als GGD Bijdrage voor 2023  €              2.529.960 Indiv dueel door gemeenten

Zeist

BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Wettelijk verplicht u t te voeren door GGD en/of 

onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Technische Hygiëne Zorg (THZ): 

Advisering Publieksevenementen
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Bijlage 5. Afkortingenlijst  

 

ABR Antibioticaresistentie 

APG:  Algemene Publieke Gezondheid 

Arts M&G: Arts Maatschappij en Gezondheid 

ASG: Aanvullende subsidie Seksuele Gezondheid 

AZC: Asielzoekerscentrum 

BBV: Besluit begroting en verantwoording  

CIb: Centrum Infectieziektebestrijding 

CJG: Centrum voor Jeugd en gezin 

COA: Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers 

DPG: Directeur Publieke Gezondheid 

FEMK: Forensisch Medisch Expertise Kindermishandeling  

GGID: Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 

GG&GD: Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (gemeente Utrecht) 

GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg 

GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio 

HG Huiselijk Geweld 

HPV: Humaan Papilloma Virus 

ICP:  Integraal Crisisplan  

IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg 

IZB: Infectieziektenbestrijding 

JGZ: Jeugdgezondheidszorg 

KM Kinder Mishandeling 

KNMG:  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst 

LPK: Landelijk Professioneel Kader 

MAB: Meld- en Adviespunt Bezorgd 

MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs 

MMK: Medische Milieukunde 

MJOP: Meerjaren onderhoudsplan 

MSM: Mannen die seks hebben met mannen 

NHS: Neotale Hielprik Screening 

NODO(K): Nader Onderzoek DoodsOorzaak (Kinderen) 

NVWA: Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit 
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NZA: Nederlandse Zorg autoriteit 

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

OTO: Opleiden, trainen en oefenen 

PGA: Publieke gezondheid Asielzoekers 

PGJ: Publieke gezondheid Jeugd 

PGO: Publieke Gezondheidsonderzoeker 

PO: Primair onderwijs 

PPP: Positive Perception Program 

ROC: Regionaal opleidingscentrum 

RI&E: Risico-inventarisatie en Evaluatie 

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RMC:  Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters  

RVP: Rijksvaccinatieprogramma 

ROTA: Rotavirusinfectie 

SAVE: Samenwerken aan veiligheid 

SO: Speciaal onderwijs 

SOA:  Seksueel overdraagbare aandoening 

TBC: Tuberculosebestrijding 

THZ: Technische Hygiëne Zorg 

UMCU: Universitair Medisch Centrum Utrecht 

VGV: Vrouwelijke Genitale Verminking 

VIA:  Voorkomen Huisuitzettingen  

VO: Voortgezet onderwijs 

Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen 

WHP: Woon Hygiënische Problematiek 

Wpg: Wet publieke gezondheid 

Wmo:  Wet maatschappelijke ondersteuning 

WvGGZ: Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg 

 
















