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Wettelijk kader - Publieke Gezondheidszorg 
Gemeenten verantwoordeli jk voor publieke gezondheid 
GGD regio Utrecht is de gezondheidsdienst van en voor de 26 gemeenten van regio Utrecht. De werkzaamheden 
van de GGD zijn neergelegd in wetgeving; voornamelijk in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). 

GGDrU spant zich ervoor in om voor alle inwoners goede omstandigheden te creëren voor een zo gezond mogelijk 
leven - thuis, in de directe woonomgeving, op school, op het werk en in de vrije t i jd. Voor mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben, doen we extra moeite, zodat alle mensen de kans krijgen om mee te doen. 

GGD regio Utrecht een greep uit onze taken: 

« Infectieziektebestrijding, waaronder TBC en Soa-bestrijding, de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma en 
het voorkómen van importziekten door het geven van reisadvies; 

« Milieu en gezondheid; 
« Toezicht op de kwaliteit, de veiligheid en hygiëne van diverse voorzieningen; 
« Jeugdgezondheidszorg; 
« Epidemiologie: onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking; 
« Gezondheidsbevordering: advisering over het bevorderen en behouden van gezondheid door epidemiologisch 

onderzoek; 
« Openbare Geestelijke Gezondheidszorg; 
« Crisisbestrijding; 
« Forensische zorg. 
Wij adviseren en ondersteunen gemeenten over gezondheidsbeleid en werken bij al onze werkzaamheden nauw 
samen met gemeenten en partners in de regio. 

De visie van GGD regio Utrecht nader bekeken 

"GGD regio Utrecht werkt aan een samenleving die gericht is op gezond en veilig leven. Een samenleving, waarin 
ieder mens uitgenodigd wordt om, afhankelijk van zijn mogelijkheden, een bijdrage te leveren en gezonde keuzes 
te maken." 

Bekijk op youtube het GGDrU filmpje: 'Samen kunnen we het slimmer aanpakken': 

Per periode van vier jaar geeft de 
bestuursagenda richting aan de 
dienstverlening van GGDrU, gevoed vanuit 
maatschappelijke waarde. De bestuursagenda 
2019-2023 legt vooral inhoudelijke accenten 
op de werkzaamheden die we vanuit onze 
maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet 
publieke gezondheid) doen. 
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Dienstverlening GGD regio Utrecht 2018 in cijfers 
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Colofon 

Uitgave GGDrU, 2019 
GGD regio Utrecht 
Postbus 5 1 , 3700 AB Zeist 
030-608 608 6 

www.ggdru.nl 
info@ggdru.nl 

Meer informatie: 

Kijk voor actuele kerngegevens, 
cijfers en resultaten van 
onderzoek en monitoring 
door GGD regio Utrecht in de 
gezondheidsatlas: 
www.ggdatlas.nl of op de 
website van GGD regio Utrecht: 
www.ggdru.nl 

G G D regio Utrecht Oudewater 
Jeugdgezond
heidszorg 

Kinderen in zorg 0-18 jaar 219.374 1.600 

Toezicht op 
de kwaliteit, 
de veiligheid 
en hygiëne 
van diverse 
voorzieningen 

Inspecties kinderdagverblijven 
Inspecties buitenschoolse opvang 
Inspecties gastouderbureaus 
Inspecties gastouders 
Inspecties tatoeage- en piercingshops 
Inspecties seksinrichtingen 

677 
627 

37 
685 
147 

8 

6 
6 
0 

12 
1 
0 

Milieu en 
Gezondheid 
(Medische 
Milieukunde) 

Totaal aantal meldingen (waaronder 
informatievragen, adviesvragen 
en voorlichtingsactiviteiten) van 
zowel burgers, gemeentes als 
andere instanties over bijvoorbeeld 
bodemverontreinigingen, asbest, 
luchtverontreiniging en advisering bij 
ruimteli jk plannen. 

507 0 

Forensische 
geneeskunde 

Lijkschouwingen natuurlijke dood 
Lijkschouwingen niet natuurlijke dood 
Euthanasie 

125 
491 
441 

0 
2 
2 

Infectieziekten-
bestrijding 

Aantal casussen 
Meldingen van meldingsplichtige 
ziektes (en vervolgens bron- en 
contactonderzoek) 
Telefonische vragen over infectieziekten 

1.159 

671 

1.747 

4 

1 

2 

Seksuele 
gezondheid 

Consulten seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa) 
Gevonden soa ^ vindpercentage 190b) 

5.598 
1.066 

Gegevens niet beschikbaar 
ivm anonimiteit 
Gegevens niet beschikbaar 
ivm anonimiteit 

Reizigerszorg Aantal bezoekers 33.525 32 

Tuberculose Aantal bezoekers 7.975 6 

Psychosociale 
hulpverlening 

Inzet door incidentenpool bij 
calamiteiten 81 1 

Advies Advisering en ondersteuning van 25 gemeenten 
(uitgezonderd Utrecht) en de 5 sub-regio's bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het gezondheidsbeleid, 
jeugdbeleid, Wmo-beleid, invoering omgevingswet; gericht 
op het bevorderen van de gezondheid en zelfredzaamheid 
van haar inwoners. De advisering en ondersteuning is 
afgestemd op de behoeften en situatie van betreffende 
gemeente of regio. De advisering wisselde van intensiteit 
van een eenmalig advies tot langdurende adviestrajecten. 

De advisering richtte 
zich o.a. op de inzet 
van de middelen in het 
sociaal domein. 

Openbare 
Geestelijke 
Gezondheids¬
zorg 

Trajecten en consulten 
Woonhygiënische problematiek (WHP) 
Meldingen en trajecten Voorkomen 
huisuitzetting (VIA) 
Meldingen Meldpunt Zorg en Overlast 
(MZO) 
Meldingen en consulten Meldpunt 
Bijzondere Zorg Overlast ( MBZO) 

88 1 22 

19 1 4 

247 

35 1 4 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

Gezondheids¬
monitor 

Via diverse vormen van onderzoek worden gegevens 
verzameld en geanalyseerd die nodig zijn om gemeenten 
inzicht te geven in de gezondheidssituatie van hun 
burgers. Dit inzicht vormt de basis voor het ontwikkelen 
van het lokaal gezondheidsbeleid op gemeente- en meer 
en meer ook op wijkniveau. 

Cijfers worden geduid en 
in perspectief gezet voor 
gemeenten. Gemeenten 
worden n.a.v. de 
cijfers geadviseerd 
over het lokale 
volksgezondheidsbeleid. 
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Specifieke dienstverlening gemeente Oudewater 

GGD regio Utrecht biedt de mogelijkheid om dienstverlening in te kopen of aan te passen aan de wensen van de gemeenten. 
Hieronder een overzicht van de specifieke dienstverlening die de gemeente Oudewater in 2018 bij GGD regio Utrecht heeft 
afgenomen. 

Lokaal onderzoek 
Projectmanagement gezondheidsbevordering 
Woon hygiënische problematiek 
Nuchter Verstand 
Technische Hygiënezorg 
Bijdrage VGV 

Stevig Ouderschap 
VVE 
Convenant beheer verwijsindex 
Prenatale zorg 
Advisering vrijstelling leerplicht 
Huisvesting 

Inwoneraantallen 

regio Utrecht Oudewater 
Kinderen 0 tot 18 jaar 275.515 210/0 2.160 210/ 

Volwassenen 18 tot 65 jaar 806.566 620/0 5.976 590/0 

Ouderen 6 S + j a a r 213.403 16/fa 2.044 200/0 

Inwoners totaal 1.295.484 10007o 10.180 1000Zo 
Bron: CBS Statline, peildatum 01-01-2018 

Financiering 

In de tabel hieronder ziet u wat Oudewater in 2018 heeft betaald voor het collectieve takenpakket uit de WPG (voor alle 
gemeenten hetzelfde), inclusief Wmo-toezicht en inclusief Toezicht Kinderopvang. Daaronder vindt u wat alle gemeenten 
gezamenlijk daarvoor betalen. Het taartdiagram geeft een overzicht van de gehele financiering van de GGD regio Utrecht. 

Inkomsten 2018 
Gemeentelijke bijdrage Oudewater C 270.248 

Gemeentelijke bijdragen totaal (alle 26) C 26.860.430 

Totale begroting C 43.971.764 

T I P : G e z o n d h e i d s a t l a s 
In de gezondheidsatlas van GGD regio Utrecht vindt 
u veel cijfers over de gezondheid van inwoners uit uw 
gemeente. U kunt zelf onderwerpen selecteren waarvan 
u de cijfers wilt zien. Ook kunt u zelf kiezen hoe u de 
informatie wilt zien: weergegeven in een kaart, tabel of 
grafiek. 

www.ggdatlas.nl 

F inancier ing GGDrU (Begrot ing 2 0 1 8 ) 

Inwoneryk indb i jdrage gemeenten 

Maatwerk gemeenten 

Rijksbijdrage 

Klanttarief 

Forensische zorg/Toezicht Kinderopvang 

Overig 

130Zo 

120/0 6ľ0ó 

Meer i n f o r m a t i e : 
Neem voor specifieke vragen over de 
dienstverlening van GGD regio Utrecht 
contact op met de accounthouder van 
uw regio: 

Sanne Krol 
06-478 363 64 
skrol@ggdru.nl 
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