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Geachte raad,
Het algemeen bestuur (AB) stelde in de vergadering van 30 maart jl. de jaarstukken
2021 van GGD regio Utrecht (GGDrU) vast. Het AB heeft daarbij ook de bestemming van
het resultaat vastgesteld. Wij sturen u de jaarstukken 2021 ter kennisname toe. Naast
de formele jaarstukken 2021, sturen wij u ook de publieksversie van ons jaarverslag
2021.
Ten tijde van het opmaken van deze jaarstukken heeft het Corona-virus (COVID-19)
Nederland nog steeds in zijn greep. Sinds eind februari 2020 levert GGD regio Utrecht
(GGDrU) vanuit haar taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de
bestrijding van het coronavirus.
In het Coronabedrijf werkten op de piek zo’n 7.500 mensen. In totaal hebben er zo’n
12.000 mensen voor ons gewerkt in het Klant Contact Centrum (KCC), in de teststraten,
bij bron- en contactonderzoek en het vaccinatietraject. Al deze mensen moesten worden
opgeleid en ingewerkt. Op 8 januari 2021 werd de eerste vaccinatie gezet in Houten.
Uiteindelijk was er in elke gemeente een vaccinatielocatie. Hoewel er in het begin van de
eerste vaccinatieronde nog te weinig vaccins waren, waren we al wel helemaal ingericht
op het moment dat er grote aantallen vaccins het land binnen zouden komen. Toen er
eenmaal genoeg vaccins waren, liep het vaccineren op rolletjes. Met ruime
openingstijden konden er per dag vele vaccinaties gezet worden. Op de eerste locatie in
Houten werden er aanvankelijk 300 vaccinaties per dag, op het hoogtepunt, vorig jaar
juni, prikten we 6.000 vaccins per dag weg.
Naast de bestrijding van het coronavirus en preventie van infectie, is ook de ervaren
gezondheid van mensen van wezenlijk belang voor de gezondheid van de samenleving
als geheel. Denk daarbij aan zaken als gezonde voeding, voldoende beweging, aandacht
voor armoede, ontspanning en sociale contacten. In dit jaarverslag kunt u lezen wat
GGDrU in 2021 op deze thema’s heeft gedaan.
De voorliggende jaarstukken bestaan uit twee delen: een jaarverslag en een
jaarrekening. In het jaarverslag verantwoorden we onze resultaten over het afgelopen
jaar. We beschrijven welke ontwikkelingen onze organisatie heeft doorgemaakt en we
laten zien of we de ambities uit de begroting 2021 hebben waargemaakt. De
jaarrekening bestaat uit onze programmarekening en balans met een toelichting hierop.

GGDrU heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief jaarresultaat van €564.585.
Dit is 0,24% ten opzichte van de totale lastenomvang van €230.773.000 inclusief
mutaties in reserves. Het (bruto) jaarresultaat over 2021 heeft voor €-/-85.677
betrekking op de taak Jeugdgezondheidszorg en voor €650.262 op de overige taken. Het
algemeen bestuur heeft in de vergadering van 31 maart 2021 een besluit genomen over
de bestemming van het resultaat.
Half april sturen wij u de ontwerpbegroting 2023 met daarin onze ambities voor het
komende jaar. We laten zien waar we voor staan, wat we willen bereiken en wat we
daarvoor doen, en natuurlijk hoeveel het kost. U heeft dan de gelegenheid uw zienswijze
hierover kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet
Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht,

Drs. Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid
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