
BEGROTING 2018
IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Inkomsten 2018
(x € 1 miljoen)

Bestuur en Ondersteuning € 1,4
 1%

Veiligheid € 1,5
 1%

Verkeer en Vervoer € 3,9
 3%

Economie € 7,1
 6%

Onderwijs € 2,3
 2%

Sport, Cultuur & Recreatie € 2,4
 2%

Sociaal domein € 11,3
 9%

Volksgezondheid en Duurzaamheid € 7,8
 7%

Algemene dekkingsmiddelen € 73,4
 60%

Volkshuisvesting, Ruimtelijke € 9,0
Ordening en Stedelijke Vernieuwing 7%

Overhead € 1,8
 2%

Economie
• Start Stichting Gorinchem Citymarketing

• Verbetering toeristische informatie

• Meer toeristische arrangementen

• Minder leegstand in de binnenstad

• Samen-werken met bedrijfsleven

Verkeer en Vervoer
• Werken aan verbetering van de bereikbaarheid

• Realiseren van fietsparkeervoorzieningen

• Duidelijkheid toekomst veerdienst

• Nieuwe voetgangerstunnel bij station

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. 

Veiligheid
• Meer toezicht en handhaving

• We pakken ondermijnende criminaliteit aan

• Aanpak adresfraude

Bestuur en Ondersteuning
• Aan de slag met de Visie van de Stad

• Meer digitale producten leverbaar

• Meer kansen voor inwoners om mee te doen

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

 2017 2018
 Meerpersoonshuishouden € 714 € 719
Éénpersoonshuishouden € 625 € 630
 

Opbrengsten Heffingen
en Belastingen
(x € 1 miljoen)

Woonlasten
Bij een gemiddelde WOZ-waarde in Gorinchem van
€ 200.000 horen onderstaande woonlasten. 
Dit betreffen de woonlasten OZB, afvalstoffenheffing
en rioolbelasting. }

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

}
Uitgaven 2018

(x € 1 miljoen)

Bestuur en Ondersteuning € 3,4
 3%

Veiligheid € 5,8
 5%

Verkeer en Vervoer € 8,9
 7%

Economie € 7,9
 7%

Onderwijs € 9,0
 7%

Sport, Cultuur & Recreatie € 10,1
 8%

Sociaal domein € 43,1
 35%

Volksgezondheid en Duurzaamheid € 9,2
 8%

Algemene dekkingsmiddelen € 2,1
 2%

Volkshuisvesting, Ruimtelijk € 10,1
Ordening en Stedelijke Vernieuwing 8%

Overhead € 12,3
 10%

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Stedelijke Vernieuwing
• Omgevingsvisie, rekening houdend met Visie van de Stad

• Nieuwe woonvisie

• Uitvoering Vestingplan Gorinchem 2017

Sociaal domein, Volksgezondheid en Duurzaamheid
• Wmo op maat

• Zorg voor mensen met verward gedrag

• We blijven inzetten op een positief opvoed- en opgroeiklimaat

• Ontwikkeling van dementievriendelijke gemeente

• Uitvoering beleidsplan duurzaamheid

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.

Sport, Cultuur en Recreatie
• Uitvoering Speelruimteplan

• Duidelijkheid toekomst Cultuurhuis

• Verbouwing museum en uitbreiding expositieruimte

• Vaststellen gemeentelijke monumentenlijst

• Gezonde inwoners door meer bewegen in onderwijs, zorg en 

 bedrijfsleven

Onderwijs
• Start uitvoering Integraal Huisvestingsplan Gorinchem-Oost

• Duidelijkheid over toekomst HBO-onderwijs in Gorinchem

• Verduurzaming onderwijsgebouwen

Duurzaamheid 271
Speelruimte 203
Stadspromotie 310
Vestingplan 55
Voetgangerstunnel Station 741
Onderwijshuisvesting Gomarus 1.211
Onderwijshuisvesting Gorinchem Oost 7.500
Totaal 10.291

Investeringen
(x € 1 duizend) 

{
121,9

miljoen

BEGROTING 2018 IN ÉÉN OOGOPSLAG

SPEERPUNTEN



Colofon
‘Begroting in één oogopslag’ is een 

uitgave van de gemeente Gorinchem. 

De inhoud is met veel aandacht en 

zorg samengesteld. Toch kan nie-

mand aan de inhoud ervan rechten 

ontlenen.

Zetfouten en wijzigingen

voorbehouden.

Fotografie:

Gemeente Gorinchem

Marcel Köppen Fotografie

Ministerie van Beeld

Concept en productie:

www.montomedia.nl

Samen-werken
Samen met inwoners, ondernemers en andere partners wil het college van burgemeester en wethouders (B&W) 

Gorinchem verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke, toekomstbestendige stad waar met plezier wordt gewoond 

en gewerkt en waar bezoekers graag naar toe komen. De raad wordt voorgesteld om in de periode 2018-2021 een 

bedrag van circa 10 miljoen euro te investeren in de stad (onder andere voor huisvesting onderwijs, duurzaamheid, 

stadpromotie, het vestingplan en het speelruimteplan). Hier bovenop komen nog bedragen in het kader van infra-

structuur en mobiliteit. Het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren is het verder uitwerken van de Visie van 

de Stad. Daarnaast wordt volop aandacht gegeven aan veiligheid, verkeer en bereikbaarheid en het verder verbeteren 

van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Uitgangspunt is en blijft dat iedereen kan meedoen, zich kan 

ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving.

Dit is de laatste begroting van dit college voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het eerste deel van deze 

collegeperiode stond in het teken van noodzakelijk financieel herstel. Een strakke begrotingsdiscipline bracht,

onvermijdelijk, ingrijpende en pijnlijke effecten voor onze bewoners en het maatschappelijk middenveld met zich mee. 

Vanaf het begrotingsjaar 2017 kan weer in toenemende mate worden geïnvesteerd in de stad en de samenleving.

Visie van de Stad, Fundament voor de toekomst
Inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de regio legden het fundament voor de toekomst van

Gorinchem met de Visie van de Stad. Bij de verdere uitwerking van deze visie geeft de gemeente, in het verlengde

van het visietraject, blijvend ruimte aan de inbreng en ideeën van inwoners, maar vraagt de gemeente ook

betrokkenheid. Bewoners worden daarbij voldoende gefaciliteerd en ondersteund. Kortom, wat dit college betreft,

zijn gemeente en inwoners samen aan zet.

Verbinden en Vernieuwen
met de kracht van Gorinchem
Verbinden en Vernieuwen
met de kracht van Gorinchem

GORCUM
OPEN VESTING!
GORCUM
OPEN VESTING!
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