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Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Overhead Overhead

}
Inkomsten 2017
(x1 miljoen €)

Uitgaven 2017
(x1 miljoen €)

Bestuur en Ondersteuning € 0,7
 1%

Bestuur en Ondersteuning € 3,3
 3%

Veiligheid € 0,8
 1%

Veiligheid € 4,9
 4%

Verkeer en Vervoer € 4,0
 3%

Verkeer en Vervoer € 9,3
 7%

Economie € 12,5
 10%

Economie € 13,3
 10%

Onderwijs € 2,5
 2%

Onderwijs € 8,6
 7%

Sport, Cultuur & Recreatie € 2,4
 2%

Sport, Cultuur & Recreatie € 9,7
 8%

Sociaal domein € 11,2
 9%

Sociaal domein € 42,6
 33%

Volksgezondheid en Duurzaamheid € 7,8
 6%

Algemene dekkingsmiddelen € 71,9
 56%

Volksgezondheid en Duurzaamheid € 8,8
 7%

Algemene dekkingsmiddelen € 1,8
 1%

Volkshuisvesting, Ruimtelijke € 13,2
Ordening en Stedelijke Vernieuwing 10%

Overhead € 1,6
 1%

Volkshuisvesting, Ruimtelijk € 14,3
Ordening en Stedelijke Vernieuwing 11%

Overhead € 11,9
 9%

128,6
miljoen

Economie
• Focus Binnenstad/Stadspromotie

• Coördinatie evenementen

• Vergroten naamsbekendheid

• Versterking imago 

• Bedrijvigheid uitbreiden

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening,
Stedelijke Vernieuwing en Duurzaamheid
• Voorbereiding op Omgevingswet

• Duurzaam bestemmingsplan Groote Haar

• Opstellen nieuwe welstandsnota

• Opstellen nieuw beleidsplan Duurzaamheid

Verkeer en Vervoer
• Herinrichting ’t Eind

• Herinrichting Groenmarkt

• Verbetering fietsveiligheid corridor Concordiaweg

• Onderzoek fietsparkeren bij evenementen

• Afronding onderzoek Veerdienst

Sociaal domein/Volksgezondheid
• Zorg wordt afgestemd op persoonlijk situatie

• Ondersteuning dichtbij huis en laagdrempelig

• Stimuleren van gezonde leefstijl

• Ontwikkelen beleid dementievriendelijke stad

SPEERPUNTEN

Gorinchem is een prachtige groene en gezonde stad waarin de charme van 
kleinschaligheid en stedelijk elan hand in hand gaan. In deze vestingstad 
wil je wonen, werken en verblijven, of je nu jong of oud bent.

Om dit alles mogelijk te maken, wordt ieder jaar een begroting opgesteld. 
Deze ‘begroting in één oogopslag’ helpt u om snel inzicht te krijgen in 
de belangrijkste ambities en activiteiten van de gemeente en de daarbij 
behorende inkomsten en uitgaven.

Veiligheid
• Integraal Veiligheidplan

• Bewustwording rondom radicalisering

• Opstellen Horecabeleid

• Opstellen Evenementenbeleid

Sport, Cultuur en Recreatie
• Vervanging en aanleg velden hockeyvereniging Rapid en

 korfbalvereniging GKV

• Digitaal platform voor sport- en beweegaanbod/Sportpas app

• Uitvoering Speelruimteplan

• Keuzes maken voor cultuur

Bestuur en Ondersteuning
• Verder verbeteren Klant Contact Centrum

• Invoering e-formulierensysteem

• Traject ‘Visie van de Stad’ #go2032

• Burgerparticipatie via ‘Inwoners Aan Zet’

Onderwijs
• Beleidskader rondom Integrale Kindcentra

• Intensivering lobby voor hbo-onderwijs

• Onderzoek mogelijkheden onderwijs dichterbij huis

• Uitbreiding schakelklassen voor vluchtelingen en statushouders

• Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren

Onroerende zaakbelasting (OZB) 9,1
Rioolbelasting 3,8
Afvalstoffenheffing 3,2
Parkeeropbrengsten 2,2
Leges 1,6
Begraafrechten 0,4
Hondenbelasting 0,3
Precariobelasting 0,5
Overig 0,1
Totaal 21,2

Tracé Oost II, aansluiting A15 870
Twee rotondes Spijksesteeg 450
Openbare verlichting 160
Onderwijshuisvesting 7.800
Sportvelden 1.380
Binnenstad o.a. Groenmarkt 250
Totaal 10.910

 2016 2017
 Meerpersoonshuishouden 720 727
Éénpersoonshuishouden 631 638
 

Specificaties Opbrengsten
Heffingen en Belastingen
(x1 miljoen €)

Investeringen
(bedragen in €*1.000) 

Woonlasten
Bij een WOZ-waarde in Gorinchem van € 200.000
horen onderstaande woonlasten. 
Dit betreffen de woonlasten OZB, afvalstoffenheffing
en rioolbelasting. Gorinchem staat op plaats 133 in de
Nederlandse ranglijst lokale lasten 2016. } {



Colofon
‘Begroting in één oogopslag 
2017’ is een uitgave van de 
gemeente Gorinchem. De 
inhoud is met veel aandacht en 
zorg samengesteld. Toch kan 
niemand aan de inhoud ervan 
rechten ontlenen.

Zetfouten en wijzigingen
voorbehouden.

Foto omslag
Marcel Köppen Fotografie

Concept en productie:

www.montomedia.nl

Subsidies 2017
(bedragen in €*1.000)

 Veiligheid 40
 

 Economie 612
 

 Onderwijs 483
 

 Sport, Cultuur en Recreatie 1.315
 

 Sociaal domein 1.397
 

 Volksgezondheid en duurzaamheid 30

 Totaal subsidies 2017 3.326
 

Investeren in de stad
Het college van B&W wil dat het nog aantrekkelijker wordt om in Gorinchem te wonen, werken en verblijven.

Daarom wordt de raad voorgesteld om in de jaren tot 2021 ruim 23 miljoen euro te investeren in de stad. 

 

De Begroting 2017, waarvan dit een samenvatting is, biedt ruimte voor nieuwe initiatieven en maakt het mogelijk 

om de woonlasten voor Gorcumers op vrijwel hetzelfde niveau te houden. Speerpunten voor de komende jaren zijn 

‘Visie van de Stad’, de versterking van de binnenstad en stadspromotie, keuzes maken voor cultuur, de verdere

ontwikkelingen op het gebied van werk, zorg en jeugd, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, onderwijs en het 

verder verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

 

Zo hebben we aandacht voor de stad en aandacht voor de Gorcumers. Die aandacht kunnen we geven, omdat het 

financieel gezien, na een periode van flinke bezuinigingen, steeds beter gaat met Gorinchem. In 2017 en de jaren 

daarna gaan we aan de slag om het voor Gorcumers en bezoekers van onze stad nog aantrekkelijker te maken.

De volledige Begroting 2017 is via de zoekfunctie te vinden op de website van de gemeente Gorinchem,

www.gorinchem.nl

Ondersteuning initiatieven
Het college juicht het toe als Gorcumers actief zijn en ondersteunt - in de vorm van subsidies- (particuliere) initia-

tieven. In 2017 gaat het onder andere om de volgende bedragen. Op www.gorinchem.nl is in het Subsidieregister 

gedetailleerde informatie te vinden over de subsidiebedragen die de gemeente in 2017 verstrekt.


