
BEGROTING 2019
IN ÉÉN OOGOPSLAG



{
Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Inkomsten 2019
(x € 1 miljoen)

Bestuur en Ondersteuning € 1,1
 1%

Veiligheid € 1,8
 1%

Verkeer en Vervoer € 5,6
 4%

Economie € 12,2
 10%

Onderwijs € 2,5
 2%

Sport, Cultuur & Recreatie € 2,4
 2%

Sociaal domein € 11,6
 9%

Volksgezondheid en Duurzaamheid € 8,9
 7%

Algemene dekkingsmiddelen € 76,8
 60%

Volkshuisvesting, Ruimtelijke € 5,5
Ordening en Stedelijke Vernieuwing 4%

Overhead € 0,5
 0%

 € 128,9

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. 

Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9,7
Rioolbelasting 4,0
Afvalstoffenheffing 3,9
Parkeeropbrengsten 1,6
Leges 1,5
Begraafrechten 0,3
Hondenbelasting 0,2
Precariobelasting 0,5
Overig 0,2
Totaal  21,9

 2018 2019
 Meerpersoonshuishouden € 709 € 748
Éénpersoonshuishouden € 620 € 652
 

Opbrengsten Heffingen
en Belastingen
(x € 1 miljoen)

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

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

}
Uitgaven 2019

(x € 1 miljoen)

Bestuur en Ondersteuning € 3,6
 3%

Veiligheid € 6,0
 5%

Verkeer en Vervoer € 11,3
 9%

Economie € 13,3
 10%

Onderwijs € 8,4
 7%

Sport, Cultuur & Recreatie € 11,0
 8%

Sociaal domein € 44,2
 34%

Volksgezondheid en Duurzaamheid € 10,6
 8%

Algemene dekkingsmiddelen € 0,8
 1%

Volkshuisvesting, Ruimtelijk € 7,0
Ordening en Stedelijke Vernieuwing 5%

Overhead € 12,7
 10%

 € 128,9

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.

Elektrische veerboten  4.000
Aanpassing walvoorziening veerboten  800
Herinrichten Banneweg  1.000
Brede school Hoog Dalem 1.556
Toekomstbestendig Cultuurhuis 10.000
Beschoeiingen  519
Uitbreiding Fortes lyceum sporthal OKK 300
Totaal  18.175

Een aantal investeringen
(x € 1 duizend) 

{
SPEERPUNTEN

128,9
miljoen

BEGROTING 2019 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Stedelijke Vernieuwing
• Regiofunctie versterken
• Nieuwe woon- en transformatievisie
• Voorbereiden invoeren Omgevingswet
• Transformatie kantoren

Sociaal Domein
• Gerichter ondersteunen mantelzorgers 
• Bestrijden laaggeletterdheid
• Wijkgericht werken
• Aandacht voor eenzaamheid jong en oud
• Zorg-inkoop met menselijke maat
• Inrichting dementievriendelijke gemeenschap
• Doorontwikkelen sociale teams
• Meer ontmoetingsplekken
• Tegengaan discriminatie

Sport, Cultuur en Recreatie
• Vereenvoudigen subsidieaanvragen
• Toekomstbestendig Cultuurhuis
• Cultuurhistorie en behoud erfgoed
• Bevordering deelname onderwijs, sport en cultuur
• Huis van Inspiratie 

Volksgezondheid
• Preventieprogramma’s en activiteiten
• Toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen
• Rookvrije schoolpleinen
• Leven lang bewegen
• Stimuleren gezonde kantines

Duurzaamheid
• Opzet lokaal kenniscentrum Duurzaamheid en Klimaat
• Subsidies Rijk en provincie
• Vrijwillige EnergieCoaches opleiden
• Revolverend investeringsfonds opzetten
• Kwalitatief groenbeheer
• Uitvoeren acties Duurzaamheidsplan
• Regionale energiestrategie (RES)

Onderwijs
• Maximaal faciliteren innovatief onderwijs en samenwerking

Economie
• Verbeteren vestigingsklimaat
• Samenwerking ondernemers,   
 overheid en onderwijs

• Regiodeals

Verkeer en Vervoer
• Actualiseren Mobiliteitsvisie
• Fietsparkeerplekken
• Vergroten parkeercapaciteit

Veiligheid
• Ondermijning
• Actualisatie
 evenementenbeleid
• Uitbreiden handhaving
• Cameratoezicht intensiveren
• Buurtpreventieteams 

Bestuur en Ondersteuning
• Intensiveren contacten regiopartners
• Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA)
• Mogelijkheden cofinanciering uitbouwen
• Meer overheidsparticipatie
• Meer ruimte voor inwonersparticipatie
• Vernieuwen HRM-beleid
• Modernisering ambtelijke organisatie



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

Een ambitieuze stad, een levendige vesting
Samen met inwoners, ondernemers, partners en gemeenteraad wil het college van burgemeester 
en wethouders Gorinchem verder ontwikkelen tot een stad die beter bereikbaar en duurzamer is, 
een stad die leefbaarheid bovenaan haar agenda heeft staan. Een stad waar je prettig kunt wonen, 
zorg ontvangen, werken, sporten, winkelen, naar school gaan en ondernemen. Die ambities vragen 
om investeringen. Om die verantwoord te kunnen doen is de financiële positie van de gemeente 
herijkt. Zo ontstaat ruimte om financieel gezond te blijven en tegelijk te investeren in onze prachtige 
stad. We concentreren ons op de prioriteiten die we samen met de stad en op basis van de Visie 
van de stad hebben gekozen.




