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1 Inleiding
1.1 Voorwoord

Voor u liggen de Jaarstukken 2018. Het jaar van aantreden van ons college. Een jaar ook waarin we voortvarend van
start zijn gegaan om onze ambities waar te kunnen maken. Een jaar ook waarin we als bestuurders en organisatie
een rol en een positie hebben moeten innemen die daar bij past en nodig is. Dit alles ingegeven door nieuwe
bestuurlijke opvattingen en met een organisatie die daarop moet worden aangepast, inclusief nieuwe structuur en
cultuur. We zijn blij dat we de eerste grote stappen hierin hebben kunnen zetten.

Met als basis het Gorcums Akkoord 2018-2022, waarin we de 11 ambities uit de Visie van de Stad hebben vertaald
naar vijf topprioriteiten, zijn we gaan samenwerken op de drie kernwaarden autonomie, betrokkenheid en competentie.
Dit betekent dat inwoners meer ruimte krijgen om zelf te beslissen, mee te doen en te ontwikkelen.

We zien dit terug in de resultaten van 2018. Een betere relatie met de regio, meer veiligheid in de wijken, de aanpak
van eenzaamheid en armoede, het Integraal Huisvestingsplan, onderwijs en duurzamer wonen en werken zijn maar
een paar voorbeelden waarop we meters hebben gemaakt.

We zijn blij dat we hierin de steun van de gemeenteraad, de inwoners en de ondernemers hebben weten te vinden.
En dat we samen met hen verder kunnen bouwen aan onze prachtige stad. Met steeds die ene vraag in ons
achterhoofd: Draagt wat we doen bij aan het geluk van zoveel mogelijk Gorcumers?

Wij hopen dat deze Jaarstukken aanleiding zijn om ook de komende jaren intensief samen te werken aan een stad
die beter bereikbaar is, schoner is, waar je prettig en duurzaam woont, waar je zorg ontvangt, werkt, naar school gaat
en onderneemt!

Samen maken we de stad.

Gorinchem, 14 mei 2019.
Het college van burgemeester en wethouders.

1.2 Beleidsmatige verantwoording

Met deze jaarstukken leggen we verantwoording af over de begroting van 2018. Op een aantal onderwerpen, die in
2018 een belangrijke rol hebben gespeeld, gaan we hieronder wat dieper in.

Regiodeal
De motie Van der Molen over de centrumfunctie van Gorinchem is de aanzet voor de gemeenten in de regio
Berenschot een onderzoeksopdracht te geven. Heeft Gorinchem inderdaad die centrumpositie en hoe kan die
versterkt en verbreed worden? Naast dit onderzoek worden de banden met de regio aangehaald. Het nieuwe college
wil hier ook stevig in investeren. Er wordt meer naar verbindingen gezocht om de gemeenten en de regio te versterken.

Veiligheid
Voor de buurtpreventieteams is een budget beschikbaar waarmee de teams financieel worden ondersteund,
bijvoorbeeld voor de aanschaf van portofoons en zaklantaarns. De teams zijn al enkele jaren actief in Gorinchem-
Oost, Dalem, Hoog Dalem en in Stalkaarsen. De inzet van de teams lijkt zijn vruchten af te werpen en de criminaliteit
in deze wijken daalt.

Naast de buurtpreventieteams is er een preventieteam dat zich inzet voor minder zakkenrollerij in het Piazza Center
en bij evenementen. Herkenbaar aan hun kleding, vertellen ze het winkelend publiek op een ontspannen manier hoe
zakkenrollerij te voorkomen.
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Pilot Adresfraude
Het pilotproject Adresfraude is in 2018 voortgezet. Het doel hiervan was het onrechtmatige verstrekken van
overheidsmiddelen door onjuiste Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) tegen te gaan. Het project werd
uitgevoerd in het centrum, de Schutterswijk en de Gildenwijk en stond onder leiding van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams (LSI). Het project had ook tot doel om te kijken naar een rechtmatige uitvoering van onder meer de
sociale zekerheids- en belastingwetgeving, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het terugdringen
van leegstand, ongewenste bewoning, illegale bewoning, overlast en veiligheidsrisico’s.

Sociaal Domein
In 2018 zijn er binnen het Sociaal Domein veel ontwikkelingen geweest. Zo is er een onderzoek gestart naar
mantelzorg. En hebben we 700 mantelzorgers in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun inzet. De aanpak
van eenzaamheid heeft ook een financiële impuls gekregen door de budgetten die we binnen hebben gehaald.

De Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet zorgden ook dit jaar weer voor
de nodige ontwikkelingen. Deze worden nog meer dan voorheen dicht bij mensen georganiseerd om zo dicht mogelijk
bij iemands behoefte aan zorg en aanpak te blijven. Het stimuleren van eigen kracht en de vraag centraal stellen blijft
een uitgangspunt binnen het Sociaal Domein.

Participatie
De dialoog met de stad wordt als zeer belangrijk ervaren. Vaak leveren Gorcumers een relevante bijdrage bij het
opstellen van nieuw beleid. Meedenken is een voorwaarde geworden. Er wordt geen nieuw beleid meer gevormd of
aan grote plannen uitgewerkt, zonder dat inwoners mee mogen en kunnen praten. Er wordt geëxperimenteerd met
manieren waarop dat gaat. De Visie van de Stad heeft hier een mooie impuls voor gegeven en doet dat nog steeds.

Integraal huisvestings plan (IHP)
Het college is zeer tevreden over de manier waarop het laatste deel van het IHP tot stand is gekomen. Een mooi
participatietraject: door slim te kijken naar de wens van het Fortes Lyceum, hebben we samen een goed plan gemaakt.
En het resultaat is goed voor zowel de onderwijs- als de sportvoorzieningen in de stad.

De overleggen voor de besluitvorming over de nieuwbouw van de Regenboog en het Retranchement, in plaats van
een renovatie, zijn in gang gezet. En dit alles in goed overleg en in prettige samenwerking tussen alle schoolbesturen.

Organisatieontwikkeling
De organisatieontwikkeling heeft verder vorm gekregen. De komst van een nieuwe gemeentesecretaris heeft dit een
forse impuls gegeven. Er is doorgepakt en gekomen tot een nieuwe structuur, die verder vorm krijgt qua invulling in
2019. Belangrijk hierbij wordt een cultuuromslag met kortere lijnen en verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

Duurzamer wonen en werken
Het aantal zonnepanelen dat vorig jaar in totaal op Gorcumse daken is geplaatst is aanzienlijk. Wij hebben daar met
de panelen op ons stadhuis en op ons andere vastgoed een groot deel van voor onze rekening genomen. We hebben
het stadhuis ook opgeplust naar energielabel B door het pand verder te verduurzamen. Veel andere gemeentelijke
panden hebben we al verduurzaamd. En ook de inwoners bieden we mogelijkheden via het nieuwe wonen. Bij het
nieuwe wonen geven wooncoaches uitleg om duurzamer te wonen: besparen op de energiekosten en het investeren
in duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen. In 2018 hebben we samen met de gemeente Molenlanden de
Regionale Energiestrategie opgestart.

Parkeren binnenstad
Het parkeren in de binnenstad is op de schop gegaan. Parkeerpanels hebben meegedacht en aangegeven wat zij
een eerlijke manier van parkeren in de binnenstad vinden. Deze vorm van samenwerken hadden we nog niet vaak
gebruikt, maar die gaan we zeker vaker inzetten. Want om de stad goed bereikbaar en leefbaar te houden, hebben
we ook ideeën van de inwoners nodig.
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Elektrische boten
De raad heeft investeringsbudget beschikbaar gesteld voor het ontwerpen en bouwen van twee elektrische boten
voor de veerdienst. Een eerste aanbesteding had jammer genoeg niet het gewenste resultaat. In 2019 wordt traject
vervolgd in samenspraak met een klankbordgroep.

Beweegcoach
Gorinchem is met het initiatief 'Beweegcoach Zorg Gorinchem' gekozen tot winnaar van het 'Beste Initiatief op sport-
en beweeggebied 2017/2018'. Deze prijs vormt een apart onderdeel van de 'Verkiezing Sportgemeente van het Jaar'.
De beweegcoach zet sport in als middel om het algehele welzijn van de cliënten in de zorg te vergroten. Ze gaat uit
van positieve gezondheid: gezond zijn is veel meer dan niet ziek zijn. De aanpak van de beweegcoach is dan ook
gericht op meer dan sport en beweging.

Duurzaam digitaal
Duurzaam digitaal gaat over de digitalisering van de klantvraag tot archivering van documenten. Dit is nodig om te
voldoen aan wet- en regelgeving. Het biedt ook meerwaarde aan onze dienstverlening en bedrijfsvoering. De nieuwe
website van de gemeente is ‘vraaggericht’ opgezet. Van alle aanvragen, die bij gemeente ingediend kunnen worden,
kan er inmiddels ruim 90% ook digitaal aangevraagd worden.

Financiën
Er stond al een solide meerjarenbegroting. Het college kon daarmee een goede start maken. In 2018 zijn de leningen
tegen het licht gehouden en zijn er zeven leningen geherfinancierd. Zo werden er extra middelen vrijgemaakt en kon
ook het verlies aan dividend bij de verkoop van de Eneco-aandelen gecompenseerd worden. Er is goed ingespeeld
op de huidige financiële markt.

1.3 Financiële verantwoording

In deze paragraaf wordt in hoofdlijnen ingegaan op de financiële ontwikkeling over het jaar 2018. Hier wordt eerst (de
ontwikkeling van) het resultaat weergegeven. Dit betreft het resultaat ten opzichte van de zogeheten "bijgestelde
begroting", dat is de begroting inclusief de door de gemeenteraad geaccordeerde begrotingswijzigingen. Daarna
wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het vermogen en de belangrijkste oorzaken daarvan. Tot slot wordt inzicht
gegeven in de ontwikkelingen van de investeringen in 2018.

1.3.1 Ontwikkeling resultaat

Het jaarrekeningsaldo 2018 voor bestemming komt uit op afgerond € 4,7 mln. positief. In de diverse
beleidsprogramma's wordt nader ingegaan op de ontstane verschillen en de voorstellen tot resultaatbestemming. Het
jaarrekeningsaldo na resultaatbestemmingsvoorstellen komt uit op € 1,2 mln. Het voorstel is om dit saldo toe te voegen
aan de algemene reserve. Hieronder volgt op hoofdlijnen de toelichting bij het saldo.
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(bedragen in € x 1.000 ; V= Voordeel, N = Nadeel)
Resultaat voor bestemmingsvoorstellen 4.673 V
Bestemmingsvoorstellen:
1. Gemeentelijke grondexploitaties; bestemming reserve infrastructuur 1.731 V
2. Grondexploitatie Hoog Dalem; bestemming reserve infrastructuur 275 V
3. Sociaal Domein; bestemming reserve Sociaal Domein 300 V
4. Specifieke incidentele middelen; bestemming 2019 1.152 V
Totaal bestemmingsvoorstellen 3.458 -
Resultaat na bestemmingsvoorstellen 1.215 V

Analyse op hoofdlijnen resultaat na bestemming
5. Onderhoud panden, m.n. vrijval voorziening 218 V
6. Hogere bouwleges 255 V
7. Hogere parkeeropbrengsten straatparkeren 198 V
8. Rentekosten herfinanciering leningen -159 N
9. Hogere kosten afvalverwerking -235 N
10. Post onvoorzien 100 V
Overig, per saldo 838 V

Resultaat voor bestemmingsvoorstellen

1. Gemeentelijke grondexploitaties
De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd op basis actuele ontwikkelingen en verwachtingen. Het resultaat
van de gemeentelijke grondexploitatie bedraagt over 2018 € 1,7 mln. positief. Hiervan heeft ruim € 1,3 mln. betrekking
op Groote Haar. Hoofdzakelijk door een neerwaartse bijstelling van de rente, valt het verwachte verlies op deze
grondexploitatie lager uit. De hiervoor gevormde voorziening valt daardoor gedeeltelijk vrij. De grondexploitatie
Lingewijk Zuid wordt ultimo 2018 afgesloten. Het resultaat valt ca. € 0,3 mln. gunstiger uit dan verwacht. Bij de
grondexploitatie Kleine Haarsekade is sprake van een winstneming van € 0,1 mln. Een uitgebreide toelichting op deze
en de overige grondexploitaties staat in de paragraaf grondbeleid en vastgoedbeleid.

2. Grondexploitatie Hoog Dalem
De grondontwikkeling Hoog Dalem wordt in CV-verband met twee marktpartijen geëxploiteerd. Door de voortgang
van deze grondexploitatie kan de gevormde voorziening voor verwachte tegenvallers gedeeltelijk vrijvallen (€ 0,3
mln.).

Voorgesteld wordt het totale voordeel op de grondexploitaties van afgerond € 2,0 mln. toe te voegen aan de
bestemmingsreserve infrastructuur, overeenkomstig het bestemmingsvoorstel over 2017. In deze reserve wordt
gespaard voor de kosten die gemoeid zijn met de infrastructurele opgaven.

3. Sociaal Domein
In 2018 was er een beperkt voordeel op het Sociaal Domein. Uit de overschotten op de WMO zijn de hogere kosten
voor Jeugdzorg opgevangen. Bij de jaarstukken bleek er nog een aanvullende bijdrage nodig te zijn van € 0,2 mln.
Op de middelen voor Beschermd Wonen, die aan centrumgemeente Dordrecht beschikbaar worden gesteld, resteert
zo'n € 0,5 mln. Voorgesteld wordt om het saldo van € 0,3 mln. toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.
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4. Specifieke incidentele middelen
In de begroting 2018 zijn diverse specifieke incidentele budgetten opgenomen. Het is niet op alle onderdelen gelukt
om de beoogde resultaten te bereiken of de werkzaamheden uit te voeren. Om dit alsnog mogelijk te maken, wordt
voorgesteld om bij onderbestedingen de resterende middelen te bestemmen voor 2019. Het gaat hierbij om een
bedrag van circa € 1,2 mln., dat als volgt is opgebouwd:

Specifieke incidentele middelen (bedragen in € x 1.000)
Internationale Schakelklas (progr. 5 Onderwijs) 35

Kracht van Sport (progr. 6 Sport, Cultuur en Recreatie) 54

Gemeentelijk monumentenbeleid, aanwijzing monumenten (progr. 6 Sport, Cultuur en Recreatie) 67

Evenementenaansluiting Buiten de Waterpoort (progr 6. Sport, Cultuur en Recreatie) 60

Middelen armoedebeleid septembercirculaire (progr. 7 Sociaal Domein) 65

Gezond in de Stad (progr. 8, Volksgezondheid en Duurzaamheid) 51

Visie van de Stad (progr. 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing) 125

VTH-beleid en monitoringssysteem (progr. 9 VROSV) 95

Omgevingswet (progr. 9. VROSV) bestemmingsreserve voor inzet in 2020 145

Gemeentefonds, middelen decembercirculaire (Algemene Dekkingsmiddelen) 325

Organisatieontwikkeling (Overhead) 130

Totaal 1.152

Een toelichting op deze onderdelen staat in de diverse programmatoelichtingen.

Resultaat na bestemmingsvoorstellen

5. Onderhoud panden
Voor de kosten van het onderhoud van gemeentelijke panden is een onderhoudsvoorziening gevormd. Voor het klein
onderhoud is een jaarlijks exploitatiebudget beschikbaar. Jaarlijks wordt bezien of het geplande onderhoud
noodzakelijk is en uitgevoerd wordt. Omdat de basis voor de berekeningen in de onderhoudsvoorziening een
(theoretische) technische levensduur is, komt het in de praktijk voor dat onderhoudswerkzaamheden worden
uitgesteld of niet worden uitgevoerd. Bij verkoop van panden wordt het geplande onderhoud (veelal) niet meer
uitgevoerd. Dit leidt tot gedeeltelijke vrijval van de onderhoudsvoorziening en van het reguliere exploitatiebudget. Het
voordeel in 2018 komt uit op zo'n € 0,2 mln. Een toelichting hierop staat in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
van het jaarverslag.

6. Hogere bouwleges 
Bij de tussenrapportage 2018 zijn de opbrengsten voor bouwvergunningen naar boven bijgesteld. Ten opzichte van
deze bijgestelde raming zijn de opbrengsten ca. € 255.000 hoger. Dit komt doordat in het laatste kwartaal meer
bouwvergunningen zijn verleend. Grote projecten waren het Windpark Grote Haar, de gevelrenovatie aan de Torenflat
en het bouwen van vijf woningen op de Hinderdam.

7. Hogere parkeeropbrengsten straatparkeren
De meeropbrengsten uit de parkeerbelasting voor straatparkeren komen vooral door beter betaalgedrag. De inzet
van het instrument belparkeren leidt tot meer betaalgemak en daardoor tot beter betaalgedrag.

8. Rentekosten herfinanciering leningen
In de PPN 2019 is de Raad geïnformeerd over de mogelijkheid tot herfinanciering van een aantal hoogrentende
geldleningen en de daaruit voortvloeiende verwachte, structureel lagere rentelast. Het herfinancieren van deze
leningen ging gepaard met het naar voren halen van de toekomstige renteverplichtingen. Hiervoor was € 7,3 mln.
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geraamd, de feitelijke kosten waren € 159.000 meer, door de actuele rentestand. Structureel levert deze aanpassing
een rentevoordeel op van ca. € 1,1 mln.

9. Hogere kosten afvalverwerking
De verwerkingskosten huishoudelijk afval zijn € 235.000 hoger uitgevallen, vooral doordat de belasting op de
verbrandingskosten met ruim 10% is verhoogd. Daarnaast is de keuring op PMD-stromen (plastic, metaal en
drankkartonverpakkingen) strenger geworden. De gemeente ontvangt per afvallading een vergoeding. Als de
afvallading wordt afgekeurd, vervalt de vergoeding. Deze lading moet dan met het reguliere afval worden aangeboden,
waardoor de verbrandingskosten toenemen.

10. Onvoorzien
De post onvoorzien van € 100.000 is in 2018 niet ingezet. 
 
Een verdere toelichting op bovengenoemde en overige verschillen staat in de toelichting bij de verschillende
beleidsprogramma's.

Resultaat
Het resultaat na bestemmingsvoorstellen bedraagt € 1,2 mln. positief. Voorgesteld wordt om dit saldo, conform de
bestendige gedragslijn, toe te voegen aan de algemene reserve.

1.3.2 Ontwikkeling algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve in 2018 is als volgt:

Saldo algemene reserve (bedragen in € x 1.000) 2018
Stand 1-1-2018 35.669
Resultaatbestemming 2017 1.181

Herfinanciering langlopende leningen -7.300

Vorming voorziening grafrechten -2.400

Vorming reserve organisatieontwikkeling -2.000

Vorming reserve ICT -500

Overige onttrekkingen PPN 2018 -1.036

Begrotingssaldo 2018, incl. Turap 501

Saldo algemene reserve ultimo boekjaar 24.115

Het positieve jaarrekeningsresultaat 2017 is toegevoegd aan de algemene reserve. In 2018 is bij de vaststelling van
de Perspectiefnota 2019 besloten om voor een aantal zaken een beroep te doen op de algemene reserve. Dit betrof
de inzet van de reserve ter dekking van de eenmalige rentekosten bij het herfinancieren van diverse hoogrentende
leningen, maar ook de vorming van de voorziening grafrechten, conform het voorschrift uit het BBV. Verder zijn de
reserves organisatieontwikkeling en ICT gevormd.

Het actuele resterende begrotingssaldo 2018 is, conform raadsbesluit, toegevoegd aan de algemene reserve. Verder
zijn er nog diverse onttrekkingen gedaan aan de algemene reserve, op basis van genomen raadsbesluiten bij de
Perspectiefnota 2018.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt ultimo 2018 € 24,1 mln. Hierin is het resultaat over 2018 nog niet
meegenomen. De algemene reserve vormt een belangrijk deel van het weerstandsvermogen. De weerstandsratio
komt uit op 1,6, hetgeen binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte valt. Een nadere toelichting hierop staat
in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag.
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1.3.3 Ontwikkelingen investeringen

In 2018 bedroeg het totaal aan geautoriseerde (zowel lopende als nieuwe) investeringen € 45,9 mln. Hiertegenover
staat € 6,4 mln. aan baten die direct aan de investeringen kunnen worden toegeschreven. Het restant komt via
afschrijving de komende jaren in de begrotingen en jaarrekeningen terecht. Van de beschikbaar gestelde € 45,9 mln.
was tot en met 2018 € 22,6 mln. besteed. Het grootste deel van de onderbesteding komt door het doorschuiven van
de geplande investeringen voor het station in Gorinchem-Noord (€ 6,8 mln.) en het Integraal HuisvestingsProgramma
(IHP) onderwijs (€ 9,3 mln.).

Enkele investeringen die in 2018 zijn uitgevoerd:

• De vervanging en het onderhoud van de rioleringen op diverse locaties voor ca. € 1,2 mln.
• Het natuurvriendelijk vervangen en aanpassen van de beschoeiingen in Gorinchem-West voor € 0,6 mln.
• De aangepaste aansluiting van Gorinchem-Oost op de A15 is in 2018 opgeleverd. In 2019 vinden nog enkele

afrondende werkzaamheden plaats.
• De herinrichting van de Groenmarkt voor € 0,3 mln., zoals aanpassing parkeervakken, plaatsen van

fietsparkeervoorzieningen en de aanplanting van bomen.

Voorgesteld wordt om de onbenutte investeringsruimte voor die investeringen die nog niet gereed zijn, beschikbaar
te houden voor de verdere afronding in de komende jaren. Een nadere toelichting op de investeringen staat in de
toelichting bij de diverse programma's.

1.4 Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit een beleidsmatig en uit een financieel gedeelte, respectievelijk het jaarverslag en de
jaarrekening.

Het jaarverslag
Het beleidsmatige gedeelte volgt de huidige programma-indeling van de begroting 2018. De financiële informatie is
binnen die programma's op het niveau van taakvelden is opgenomen. Deze taakvelden zijn voorgeschreven vanuit
het BBV. Naast de negen beleidsprogramma's is er een 'programma' algemene dekkingsmiddelen en zijn er
overzichten van overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Het overzicht overhead geeft inzicht in de kosten
van alle overhead die niet rechtstreeks aan de uitvoeringsprogramma's toe te rekenen zijn. Onder de overhead vallen
(o.a.) kosten voor directie, management, financiën, Human Resource Management (HRM), facilitaire zaken,
informatievoorziening en communicatie. De jaarstukken 2018 volgen in opzet de begroting 2018.

Indicatoren en streefwaarden
Gekoppeld aan de eerder genoemde uniforme taakvelden is vanuit het BBV een basisset van 34 beleids- of prestatie-
indicatoren voorgeschreven, die gemeenten in de begroting en jaarrekening moeten gebruiken. De indicatoren geven
inzicht in (de vergelijkbaarheid tussen gemeenten van) de beleidsprestaties en zijn objectief meetbaar. De gegevens
zijn via landelijke bronnen voor alle gemeenten beschikbaar en vragen dus niet om een eigen/nieuw
registratiesysteem. Al deze gegevens zijn te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl. De indicatoren bevatten
voor het college en de gemeenteraad belangrijke informatie om te kunnen sturen. Per programma staan de verplichte
indicatoren in een tabel, aangeduid met een 'B(asis)'. In samenspraak met de Klankbordgroep Financiën van de
gemeenteraad is besloten om in de jaarstukken 2018 de indicatoren te vergelijken met gemeenten in dezelfde
stedelijkheidsklasse. Voorheen vond vergelijking plaats met het gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten. We
hebben de meest actueel beschikbare gegevens opgenomen, maar voor een aantal indicatoren zijn geen recente
gegevens beschikbaar. Om de gemeentelijke ambities beter te definiëren en de gemeenteraad een extra sturings-
en verantwoordinginstrument te bieden, werken we in de begroting 2020 voor het eerst met streefwaarden bij een
aantal indicatoren.
Naast de basisset indicatoren zijn op een aantal programma's facultatieve indicatoren opgenomen, waarvoor
landelijke data (nog) ontbreken. Gemeenten moeten hiervoor zelf de registratie organiseren. In tegenstelling tot de
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verplichte indicatoren zijn de facultatieve indicatoren wat minder feitelijk te meten. Ze hebben een bepaalde
subjectiviteit in zich, zoals een gevoel of waardering. Deze gegevens komen uit de Gorcumse burgerpeiling.
Voorbeelden zijn de mate waarin de gemeentelijke dienstverlening wordt gewaardeerd door ondernemers en inwoners
en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Per programma staan de facultatieve indicatoren in een tabel, aangeduid
met een 'F(alcultatief)'. Voor een aantal indicatoren is gekozen om de resultaten uit te drukken in een getal en niet
gevisualiseerd in een tabel.

Programmaverantwoording
De programmaverantwoording bestaat per programma uit de beantwoording van de zogenaamde ‘3 W-vragen’. De
gebruikelijke 3 W-vragen zijn gehandhaafd omdat dit een goede verdiepingsslag aanbrengt van abstract naar concreet
niveau.

1. Wat hebben we bereikt?
2. Wat hebben we daarvoor gedaan?
3. Wat heeft dit gekost?
Per programma is een overkoepelend doel geformuleerd. Hier staat ook welke beleidskaders een rol hebben gespeeld
bij het realiseren van dat doel. Wat we in 2018 hebben gedaan om het programmadoel te bereiken, staat in de
overzichten met concrete acties en reguliere taken. Onder het kopje "Wat heeft dit gekost" worden de baten en lasten
per taakveld gepresenteerd. De afwijkingen van € 50.000 of groter (lasten en baten afzonderlijk) worden toegelicht.
Ook de aan het programma gerelateerde investeringen en subsidies worden hier gepresenteerd. In elk programma
zijn alleen de verbonden partijen opgenomen die hebben bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van dat
programma.

Paragrafen
Na de programmaverantwoording volgen de paragrafen. Deze geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken, bezien
vanuit een bepaald beleidsterrein. Het gaat vooral om beheersmatige aspecten die grote (financiële) gevolgen hebben
gehad en/of van belang zijn geweest voor het realiseren van de programma's.

De jaarrekening
Het financiële gedeelte gaat in op de grondslagen voor de jaarrekening. Dit hoofdstuk geeft diverse financiële
overzichten, zoals het totaaloverzicht van lasten en baten, het overzicht met incidentele baten en lasten en het
structurele begrotingsevenwicht. Tot slot volgt de balans met een toelichting op de balansposten en een overzicht
volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Bijlagen
Tot slot zijn in de bijlagen de meerjarige overzichten van reserves en voorzieningen, baten en lasten per taakveld,
investeringsoverzicht, verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) en de rapportage interbestuurlijk
toezicht opgenomen. Een lijst met gehanteerde afkortingen maakt deze jaarstukken compleet.
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Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

13



Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

14



2 Jaarverslag: Programmaverantwoording
2.1 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

Taakvelden

Bestuur

Burgerzaken

Beheer overige gebouwen en gronden

2.1.1 Wat hebben we bereikt met het programma Bestuur en Ondersteuning?

Doel

De gemeente zet zich ervoor in dat Gorinchem een levendige en zorgzame stad is waar het goed wonen, werken en
verblijven is voor jong en oud. Daarbij zal de gemeente de (inwoners van de) stad betrekken en faciliteren, de
dienstverlening op de klant afstemmen en zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering waarbij het
gemeentelijke huishoudboekje op orde is.

Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Burgerinitiatieven 2016

Inwoners aan zet 2016

Informatiebeleid 2017

Zienswijze koersdocument Grenzeloos samenwerken 2017
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Maatschappelijke effecten

Indicator B/F Eenheid Gerealiseerd Soort
Formatie B fte per 1.000 inwoners 7,9 PI

Bezetting B fte per 1.000 inwoners 6,9 PI

Apparaatskosten B € per inwoner 741 PI

Externe inhuur B € per inwoner 165 PI

Overhead B € per inwoner 333 PI

Waardering inwoners
algehele dienstverlening :

-Balie
-Telefoon
-Schriftelijk
-Digitaal

F
F
F
F

1-10
1-10
1-10
1-10

8,2
7,5
7,3
7,1

ME
ME
ME
ME

Verklaringen afkorting: B = Basisset indicator, F = Facultatieve indicator, PI = Prestatie Indicator, ME = Maatschappelijk
Effect.

2.1.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp Realisatie 2018
E-dienstverlening De e-dienstverlening is in 2018 verder geoptimaliseerd. Digitaal indienen kan bij iets meer

dan 90% van de aanvragen. Het programma Gorinchem Duurzaam Digitaal zorgt voor
verdere uitbreiding van de e-dienstverlening. Een aantal producten van Burgerzaken zoals
verhuizen en aanvragen van subsidies wordt in 2019 toegevoegd.

Visie van de Stad Elf maatschappelijke initiatieven, dat was het resultaat van de bijeenkomst
‘Toekomstbouwers’ in december 2017. Drie hangen er direct samen met belangrijke thema’s
uit het coalitieakkoord, zoals groei, bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze initiatieven
betrekken wij bij de uitwerking van dat akkoord. Zo betrekken we de trekker(s) van het De
Vries Robbé Tunneltracé bij de gesprekken over de Banneweg en de uitwerking van de
raadsopdracht Mobiliteit.

In 2018 hebben drie andere initiatieven tot concrete resultaten geleid:
- Een geleidelijn voor blinden en slechtzienden tussen station en stadhuis is in het voorjaar
aangelegd. Dit initiatief is verbreed naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de
binnenstad en (semi)publieke gebouwen voor mensen met een beperking. We zijn bezig met
een inventarisatie van verbeterpunten.
- Het innovatieplatform BrainStroom heeft in het voorjaar zijn kick-off gehad. Op Slot
Loevenstein is de kennissessie ‘Samen stromen naar 2032’ georganiseerd.
- Het initiatief om de Visie huis-aan-huis te verspreiden kreeg navolging via een Z-card
(vouwkaart op creditcard formaat) en de publicatie daarvan op de site, in kranten en op sociale
media. Sinds november is www.go2032.nl anders ingericht. Activiteiten in de stad die
bijdragen aan het behalen van de ambities van de Visie worden op de website in beeld
gebracht. Zo ontstaat een eigentijds beeld van Gorcum in beweging, de stad op weg naar
het gewenste beeld in 2032. Wij hopen hiermee de inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties uit stad en regio te stimuleren om initiatieven te blijven ontwikkelen.
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Onderwerp Realisatie 2018
Burgerpeiling In 2018 zijn de verbeterpunten uit de burgerpeiling 2017 afgewikkeld:

- ‘’Gemeente betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid’’: daarvoor is een werkwijze gekomen
onder de naam "Samen aan zet" en voor de inzet van het budget burgerinitiatieven "Bliek in
Actie".
- ‘’Toezicht op het naleven van regels’’: in 2018 is hiervoor een doelmatig- en doeltreffendheid
onderzoek (GW art. 213a) uitgevoerd op toezicht en handhaving. De uitkomsten van dit
onderzoek hebben geleid tot het ontwikkelen van het beleid vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH).
-‘’Dienstverlening balie, hostmanship’’: deze aanbevelingen zijn meegenomen bij het
ontwikkelen van de gemeentelijke bedrijfsvoering.
- ‘’Digitale dienstverlening, onderdeel website’’: op grond van deze aanbevelingen is de
gemeentelijke website doorontwikkeld.

Regionale
samenwerking

- Regio AV en uitvoeringsplan RMA
Anno 2019 is een andere manier van samenwerken - een netwerkbenadering - meer passend
binnen de regio. Daarom is in 2018 de gemeenschappelijke regeling van de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) aangepast. De deelnemende gemeenten
(Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden) spelen nu zelf een grotere rol in het trekken
en realiseren van opgaven. Het regiobureau is kleiner geworden en heeft een faciliterende
taak gekregen. Basis van de samenwerking vanuit de regio AV zijn de opgaven uit de
Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA). Met het eerste uitvoeringsplan voor de RMA,
dat in 2018 door de gemeenteraad behandeld is, wordt de nieuwe manier van werken nu ook
praktisch steviger opgepakt.

- Regio deal 
Bij het opstellen van de Regio deal werd samengewerkt in een breder verband dan de AV-
regio. Om te komen tot de versterking van het regionale onderwijs en de regionale
bereikbaarheid werd ook samengewerkt met de (toekomstige) gemeenten West-Betuwe en
Altena, met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en ook met maatschappelijke
partners uit het onderwijs. Ook steunde Gorinchem de Regio deal (‘transformatie
rivieroevers’) van de Drechtsteden. De deals zijn niet door het Rijk toegekend, maar de
samenwerking wordt voortgezet.

- Onderzoek centrumfunctie
In 2018 werd het onderzoek centrumfunctie uitgevoerd naar aanleiding van de motie Van der
Molen in de Tweede Kamer. De rapportage verschijnt begin 2019. Eerste resultaten laten
zien dat er daadwerkelijk een functionele regio bestaat van Gorinchem en het gebied
eromheen. Een functionele regio die cruciaal is voor de dagelijkse leefbaarheid van 120.000
inwoners van het gebied. Een gebied dat behalve Gorinchem delen van alle omliggende
gemeenten bestrijkt en dat in vier provincies ligt.

- Heroriëntatie ZHZ
Naar aanleiding van de herindelingen in het gebied, een ingezette heroriëntatie in de regio
Zuid-Holland Zuid, andere gemeenten die zich op hun samenwerking bezinnen (bijvoorbeeld
de Drechtsteden) en de eerste uitkomsten van het onderzoek centrumfunctie heeft het college
in 2018 een eerste stap gezet in de heroriëntatie van Gorinchem. Die heroriëntatie wordt in
2019 voortgezet om zo goed mogelijk de opgaven van de stad en van de omliggende regio
te kunnen realiseren.

Evalueren opzet
begroting

De opzet van de begroting is op 6 september met de klankbordgroep Financiën geëvalueerd.
De verbeterpunten zijn deels in de begroting 2019 verwerkt en worden deels in de begroting
2020 opgenomen. Zo worden bijvoorbeeld in de begroting 2019 de indicatoren vergeleken
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Onderwerp Realisatie 2018
met gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse en starten we in de begroting 2020 met het
opnemen van streefwaarden bij een aantal indicatoren.

Raadsopdracht
'inwoners aan zet'

Met deze raadsopdracht wil de gemeente haar inwoners actief betrekken bij de
besluitvorming, waar mogelijk in co-creatie. Ook wil de gemeente initiatieven van inwoners
zo veel mogelijk tot bloei laten komen. Hiervoor is Bliek in Actie ingezet. Inmiddels hoort dat
bij het reguliere werk. In 2018 heeft de Rekenkamercommissie de effecten van participatie
bij besluitvorming onderzocht. Deze commissie adviseerde (nog) meer in te zetten op
overheidsparticipatie, omdat de nadruk lag op burgerparticipatie. De raad heeft besloten
hierover begin 2019 een raadsconferentie te organiseren.

Reguliere taken

Onderwerp Reguliere taken
KCC Bij receptie, balie en telefoon worden alle ‘toptaken’ vragen, BOR-meldingen, verloren- en

gevonden voorwerpen, parkeer(aan)vragen en -verlengingen (en meer) van de burger direct
afgehandeld. Medio 2018 hebben we een integrale telefooncentrale in gebruik genomen. Er
zijn testen uitgevoerd om sturingscijfers in kaart te brengen. Met ingang van 2019 zijn de
sturingscijfers beschikbaar voor evaluatie en bijsturing. Dit is de basis voor het verder
toegankelijker en efficiënter maken van onze (telefonische) dienstverlening. In samenwerking
met het team Communicatie wordt de afhandeling van vragen via Whatsapp door het KCC
afgehandeld. We zijn hier eind september 2018 mee gestart, samen met de ‘livegang’ van
de nieuwe website. In 2018 zijn 110 whatsapp berichten ontvangen. Dit aantal neemt
langzaam toe.

Gemeenteraads-
verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart. In Gorinchem hadden 28.552 kiezers
een stempas ontvangen, verdeeld over 23 stembureaus. Het opkomstpercentage was ruim
52%, vrijwel gelijk aan dat van 2014.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn geëvalueerd met de fractievoorzitters. De uitkomsten
van deze evaluatie zijn: nieuwe locaties beter onder de aandacht brengen, de borden drie
weken in plaats van twee weken voor de verkiezingen plaatsen en bij de volgende 2de kamer-
en gemeenteraadsverkiezing bij wijze van proef een stembureau in te richten op het station.

2.1.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV01 Bestuur 1.648 1.913 2.758 2.894 136 N
TV02 Burgerzaken 518 1.090 1.102 1.059 43 V
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden 472 363 363 407 44 N
Lasten Bestuur en Ondersteuning 2.637 3.365 4.223 4.360 137 N
TV01 Bestuur 125 3 3 38 36 V
TV02 Burgerzaken 752 749 749 727 22 N
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden 635 640 597 611 13 V
Baten Bestuur en Ondersteuning 1.511 1.391 1.349 1.376 27 V
Totaal saldo van baten en lasten -1.126 -1.974 -2.874 -2.984 110 N
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 V
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 V

Resultaat -1.126 -1.974 -2.874 -2.984 110 N
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TV01 Bestuur
Het netto resultaat van de baten en lasten bedraagt € 100.000 nadelig. Dit wordt voor een groot deel verklaard door
de gemeenteraadsverkiezingen. Een bestuurswisseling geeft ten opzichte van een regulier jaar extra kosten, zoals:
de kosten voor het afscheid, inwerkprogramma’s, scholing, inhuur adviseurs en extra inhuur voor de griffie. Totaal
betreft het een afwijking van circa € 125.000 op de begrote ramingen. De benodigde storting in de voorziening
pensioentegoeden bestuurders is lager dan begroot omdat de actuariële rente is gestegen. Hierdoor ontstaat een
voordeel van circa € 74.000. De kosten voor de bestuurlijke samenwerking zijn € 85.000 hoger dan begroot.
Voornamelijk door het onderzoek naar de centrumfunctie van Gorinchem. Deze extra kosten worden voor een deel
gecompenseerd door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland aan dit onderzoek, circa € 35.000. Daarnaast
hebben we € 22.314 ontvangen vanuit het gemeentefonds en dit is verantwoord onder de algemene
dekkingsmiddelen.
Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en
N = Nadeel)

Budget Realisatie t/m
2017

Realisatie
2018

Totaal
realisatie

Verschil Gereed

Lasten
Auto bodedienst 2018 25 0 0 0 25 V ja
Gronden Gorinchem-Noord voor windmolens 0 0 311 311 311 N ja
Totaal Lasten 0 0 311 311 286 N
Totaal investeringen 0 0 311 311 286 N

Auto bodedienst 2018
Per 1 september is een leasecontract afgesloten voor de auto van de bodedienst. De leasekosten komen ten laste
van het budget voor het wagenpark van de gemeente. Het investeringskrediet valt vrij.

Gronden Gorinchem-Noord voor windmolens 
De grondexploitatie Groote Haar voorzag in de verkoop van grond voor van de realisatie van windmolens, tegen
marktconforme waarde. In september 2018 heeft het college besloten op deze grond een recht van opstal te vestigen
in plaats van te verkopen. De exploitatie van de windmolens maakt geen onderdeel uit van de grondexploitatie.
Daarom moeten de betreffende gronden verantwoord worden onder materiële vaste activa. Volgens de regels van
het BBV moet dit gebeuren tegen verkrijgingsprijs, te weten € 311.000. De jaarlijkse rentelasten worden gedekt uit
de exploitatievergoeding die we van de energiecoöperatie, die de windmolens gaat exploiteren, ontvangen.

2.1.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR Regio AV

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

19



2.2 Programma 2 Veiligheid

Taakvelden

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

2.2.1 Wat hebben we bereikt met het programma Veiligheid?

Doel

Gorinchem is een schone, veilige en leefbare stad waarin bewoners zich veilig en prettig voelen.
Dat doen we door een veilige en door burgers gewaardeerde sociale en fysiek leefomgeving te creëren. 
Aan de hand van de speerpunten uit het aanstaande integraal veiligheidsprogramma 2019-2022 gaan we met
inwoners, ondernemers en partners aan de slag.
Daarnaast gaan we aan de slag met wijkgericht werken op basis van vertrouwen en maatwerk, stimuleren we
bewoners om een eigen bijdrage aan de leefomgeving te leveren en stimuleren we bewonersparticipatie.
Samen in de regio en met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beheersen we de veiligheidsrisico's van onder andere
transport en opslag van gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een adequate voorbereiding op de bestrijding van
incidenten en crisis door een goede verbinding met hulpdiensten en een slagvaardige organisatie van gemeentelijke
processen bij ernstige incidenten.

Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Evenementenbeleid 2002

Prostitutiebeleid 2004

Bibob beleid 2012

Coffeeshopsbeleid 2012

Veiligheidsplan 2013-2015 2013

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2014
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Maatschappelijke effecten

Indicator B/F Eenheid Soort
Verwijzingen Halt B Aantal per 10.000 inwoners in de

leeftijd van 12-17 jaar
PI

Winkeldiefstallen B Aantal per 1.000 inwoners PI

Geweldsmisdrijven B Aantal per 1.000 inwoners PI

Diefstallen uit woning B Aantal per 1.000 inwoners PI

Vernielingen en beschadigingen (in de
openbare ruimte)

B Aantal per 1.000 inwoners PI

Aandeel dat zich veilig voelt in de buurt F % vanuit Gorcumse burgerpeiling PI

Mate van overlast van buurtbewoners Ten
minste enige mate van overlast

F % vanuit Gorcumse burgerpeiling PI
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2.2.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp Realisatie 2018
Integrale handhaving Het vorige college heeft opdracht gegeven om een artikel 213a onderzoek uit te voeren naar

de kwaliteit van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit onderzoek is
uitgevoerd door bureau KplusV wat geresulteerd heeft in een rapport. Het KplusV rapport
geeft 17 aanbevelingen aan. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in een plan van aanpak. Het
college is hiermee akkoord gegaan en heeft alle aanbevelingen overgenomen. Deze
aanbevelingen waren: het opstellen van een VTH-visie, VTH-beleidsplan en VTH-
uitvoeringsprogramma, maar ook om de capaciteit uit te breiden en de communicatie naar
de samenleving te verbeteren. De raad heeft ingestemd met de uitbreiding van de capaciteit
en is nauw betrokken bij de kaderstelling. Dit alles is conform de Wet VTH en de
kwaliteitsverordening VTH 2.1.

Adresfraude De pilot adresfraude is in het derde kwartaal van 2018 afgerond. De eindrapportage is in het
vierde kwartaal aan de deelnemers aangeboden.
Het project heeft geleid tot het aantreffen en herstellen van 40 misstanden in de
Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisadministratie Gemeente (BAG). Ook hebben er
correcties van uitkeringen en toeslagen plaatsgevonden. Hiermee is de kwaliteit en
betrouwbaarheid van de BRP verbeterd. In sommige gevallen zijn verkeerde bestemmingen
van woningen en overige vormen van fraude aangepakt.
Uit de eindevaluatie blijkt duidelijk dat de controles in Gorinchem nog niet klaar zijn. Om de
BRP up-to-date te houden moeten diverse controlewerkzaamheden structureel gemaakt
worden. 

Reguliere taken

Onderwerp Reguliere taken
Wijkcoach De wijkcoach heeft in een aantal situaties vroegtijdig mogelijke onrust of overlastgevende

situaties kunnen voorkomen. Daarnaast heeft hij in een aantal gevallen gezorgd voor
toeleiding van personen en gezinnen naar professionele partijen zoals het Veiligheidshuis en
de GGD.

Wijkbeheer Wijkbeheer draagt bij aan leefbare wijken, zowel op sociaal als fysiek vlak (sociale
samenhang en schoon/heel/veilig). Voor het beste resultaat en breedste draagvlak doet
wijkbeheer dit samen met bewoners, wijkpartners en collega’s.
De focus ligt op stimuleren, ondersteunen en faciliteren van initiatieven van bewoners (Bliek
in Actie). In 2018 kregen 28 initiatieven een financiële bijdrage, maar daarnaast ook andere
ondersteuning, zoals kennis, gebruik maken van het netwerk en materialen.
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Onderwerp Reguliere taken
Wijkveiligheid Diverse bewoners zijn gestart met initiatieven om de veiligheid in de wijk te verbeteren of

continueren, bijvoorbeeld door buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen. De gemeente
faciliteert deze initiatieven.
Op 3 november werd een veiligheidsdag in Piazzacenter gehouden. Deze werd druk bezocht.
Politie en gemeente gaven daar tips over het voorkomen van woninginbraken en over
babbeltrucs. Op verschillende locaties zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor senioren
over babbeltrucs. Met hulp van filmpjes en sketches werd getoond hoe criminelen te werk
kunnen gaan. Samen met de politie, Poort6, Philadelphia en ASVZ is een brochure
babbeltrucs uitgegeven. In Wijdschild en Dalem organiseerden politie en gemeente samen
met buurtpreventieteam Gorinchem-Oost ‘Boef in de wijk’. Een innovatief en interactief spel
dat bewoners laat kennismaken met verdachte situaties in de eigen woonomgeving.
Buurtpreventieteam Gorinchem-Oost organiseerde in april een verkeersveiligheidsmarkt
samen met Veilig Verkeer Nederland, politie en gemeente. Het team hield voorafgaand aan
de markt op meerdere locaties in de wijk laseracties om de snelheid te meten. Het doel was
bewustwording van verkeersgedrag.

Burgerinitiatieven De gemeente ondersteunde 49 straat- en buurtactiviteiten met een financiële bijdrage.
Speelmaterialen werden gratis uitgeleend. De bewoners met goede ideeën voor hun buurt,
wijk of heel Gorinchem ontvingen een bijdrage uit de subsidiepot Bliek in Actie. In 2018 waren
dat 28 initiatieven. De bijdrage was meestal financieel, maar kon ook stimuleren, meedenken
of promotie zijn. In 2018 is het volledige budget van deze pot gebruikt.

Port security Geconstateerd is dat er een tweede bedrijf is dat in zijn haven zeevarende schepen ontvangt.
Er is met dit bedrijf contact gelegd en zij zijn bezig om, samen met het havenbedrijf Rotterdam,
te zorgen dat hun haven voldoet aan de vereisten van de havenbeveiligingswet.
Er zijn diverse meldingen binnengekomen van binnenkomende schepen. Samen met het
havenbedrijf Rotterdam, is geconstateerd dat er geen veiligheidsrisico’s waren.
Daarnaast heeft een controle plaatsgevonden bij de reeds aangemelde haven. Hieruit
kwamen een paar kleine verbeterpunten naar voren. Het bedrijf heeft hierin actie ondernomen
en bij hercontrole voldeed het bedrijf.
Tevens zijn de contacten met de bedrijven geïntensiveerd. De samenwerking met onze
toezichthoudende partners, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het
Havenbedrijf Rotterdam, is versterkt.

MerwedeLingelijn
(MLL)

De samenwerking van de zeven deelnemende gemeenten en andere partners is verlengd en
vastgelegd in een nieuw samenwerkingsconvenant. Er is nauw samengewerkt met de
provincie, Arriva en de nieuwe vervoerder Qbuzz om de sociale veiligheid na de overdracht
van Arriva een stevige basis te geven. Er zijn ook diverse controles geweest op de stations
aan de MLL. De Camera Uitlees Ruimte (CUR) heeft door het nauwe contact met de politie
enkele heterdaadjes weten op te lossen. Het Platform Sociale Veiligheid MLL heeft samen
met Qbuzz, politie, Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV)/CROW, de CUR en
Handhaving & Toezicht een start gemaakt met het delen van informatie over incidenten. Het
samenvoegen van geanonimiseerde data geeft een gedetailleerd beeld van wat er gebeurt
in onze omgeving.

Evenementen De gemeente verleent vergunningen voor evenementen en faciliteert het veilige verloop van
grootschalige evenementen. Dit gebeurt samen met de organisatoren en veiligheidspartners.
Er zijn diverse grote evenementen georganiseerd, zoals de Zomerfeesten, grote feesten in
de Evenementenhal en evenementen op het terrein Buiten de Waterpoort. In totaal zijn er
ruim 670 vergunningen APV/Bijzondere wetten afgehandeld. Dit zijn er ruim 120 meer dan
de geraamde 548 waarvoor de raad in de PPN extra formatie beschikbaar heeft gesteld.
Er zijn de volgende vergunningen verleend:
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Onderwerp Reguliere taken
Drank en Horeca vergunningen (43), evenementenvergunningen (99), meldingen
evenementen (147), meldingen gebruik openbare ruimte (165) en toestemming
speelautomaten (20).

Toezicht en
handhaving

De camera-observanten regisseren de inzet bij incidenten door contact op te nemen en te
houden met de meldkamer of met de BOA's. Zij informeren dan ook de handhavende
instanties. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) houden gericht toezicht op of in
een gebied en bij activiteiten. Zij handhaven daar waar het nodig is. BOA’s hebben veel
verschillende taken. Enkele taken zijn controle op en langs de MerwedeLingelijn, controle bij
evenementen, zorgen voor de naleving van de APV en de Drank- en Horecawet, het
controleren van uitstallingen en zwerfvuil. Daarnaast houden de BOA's toezicht op de markt
en op de faciliteiten in de haven.

Radicalisering In 2018 hebben we op basis van signalen van partners een casus ingebracht bij het
Veiligheidshuis. Deze casus heeft niet geleid tot een aanpak van radicalisering. Daarnaast is
team Burgerzaken alert op signalen van mogelijk radicalisering, bijvoorbeeld bij het
aanvragen van paspoorten (kan sprake zijn van terugkeerders danwel uitreizigers). Dit heeft
in 2018 niet geleid tot het inbrengen van casussen in het Veiligheidshuis.

Ondermijning Ondermijning betekent de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een
maatschappelijk probleem. In het derde kwartaal heeft de politie een interne
informatiebijeenkomst georganiseerd. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum
(hierna RIEC) heeft een analyse gemaakt van ondermijning in Gorinchem. Voor het jaar 2019
hebben we een bijdrage ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om
bewustwording binnen het gemeentelijk en bestuurlijk apparaat te vergroten. We denken aan
bijvoorbeeld sessies bewustwording ondermijning voor bestuurders en ambtenaren, de
invoering van een ambtseed en screening op kwetsbare functies binnen de gemeente
Gorinchem.

Evenementenbeleid In het vierde kwartaal is een concept evenementenbeleid opgesteld.

2.2.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer 2.897 3.110 3.092 3.068 24 V
TV12 Openbare orde en Veiligheid 1.679 2.656 2.520 2.610 89 N
Lasten Veiligheid 4.576 5.766 5.612 5.677 65 N
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer 336 126 357 260 96 N
TV12 Openbare orde en Veiligheid 690 677 677 761 83 V
Baten Veiligheid 1.026 803 1.034 1.021 13 N
Totaal saldo van baten en lasten -3.550 -4.963 -4.578 -4.656 78 N
Stortingen reserves 600 0 0 0 0 V
Onttrekkingen reserves 922 741 600 600 0 V

Resultaat -3.227 -4.222 -3.978 -4.056 78 N

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer
Het nadeel aan baten ontstaat als gevolg van derving van de huuropbrengsten van de brandweerkazerne. De
huuropbrengsten die de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ontvangt, worden verrekend met de gemeente. Slechts
een klein gedeelte van het pand wordt op dit moment verhuurd.
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TV12 Openbare orde en Veiligheid 
Het saldo binnen dit taakveld is nagenoeg neutraal. Voor het samenwerkingsverband platform sociale veiligheid
MerwedeLingelijn (MLL) hebben we van de provincie Zuid-Holland een niet geraamde subsidie ontvangen van ca.
€ 45.000. Daarnaast hebben we voor ca. € 26.000 extra inkomsten doordat de BOA's meer werkzaamheden hebben
verricht voor andere gemeenten. Bij het cameratoezicht zijn er hogere uitgaven vanwege een noodzakelijke
systeemaanpassing en bij handhaving wordt met ingang van 2018 het gebruik van portofoons door de politie in
rekening gebracht.

Subsidies (bedragen x € 1.000) Bedrag
Dierenasiel Gorinchem 44

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en
N = Nadeel)

Budget Realisatie t/m
2017

Realisatie
2018

Totaal
realisatie

Verschil Gereed

Lasten
Camera uitleesruimte, vaste camera 2018 26 0 0 0 26 V nee
Camera uitleesruimte, camera 2017 35 8 0 8 27 V nee
3 Auto's toezicht en handhaving 45 0 0 0 45 V nee

Totaal lasten 106 8 0 8 98 V
Totaal investeringen 106 8 0 8 98 V

3 Auto's toezicht en handhaving
De vervanging van deze auto's is uitgesteld. Op basis van de duurzaamheidsambities van de gemeente worden
verschillende mogelijkheden onderzocht voor vervanging door een zo duurzaam mogelijke variant. Dit krijgt in 2019
vervolg.

2.2.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR DG&J
• GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
• GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
• MerwedeLingelijn Beheer B.V.
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2.3 Programma 3 Verkeer en Vervoer

Taakvelden

Verkeer en Vervoer

Parkeren

Recreatieve havens

Economische havens en waterwegen

Openbaar vervoer

2.3.1 Wat hebben we bereikt met het programma Verkeer en Vervoer?

Doel

Bewoners, ondernemers en bezoekers zijn tevreden over de bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en bruikbaarheid
van wegen, water- en spoorwegen binnen de gemeente.

Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Kadernota Infrastructuur 2007

Fietsplan 2013

Regionaal verkeers- en vervoersplan 2014

Schoon en Heel 2014

Verkeersstructuurplan Binnenstad 2016

Raadsopdracht Mobiliteit 2017

Herziening Parkeerverordening 2018

Fietsparkeren 2018 2018

Maatschappelijke effecten

Indicator B/F Eenheid Soort
Geregistreerde verkeersongevallen F Aantal per 1.000 inwoners PI

Geregistreerde ongevallen naar soort F in % PI
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2.3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp Realisatie 2018
Raadsopdracht
Mobiliteit

De raadsopdracht wordt in delen uitgevoerd. In 2018 zijn de onderwerpen Parkeerbeleid en
capaciteitsuitbreiding van de aansluiting Gorinchem-Oost opgepakt. Een intensief proces met
belanghebbenden en de raad heeft plaatsgevonden om het parkeerbeleid te optimaliseren.
Dit heeft geleid tot de vaststelling van een nieuwe parkeerverordening. Dit project krijgt in
2019 een vervolg. Dan zal het accent meer op de (middel)lange termijn liggen.
De minister heeft in december het tracébesluit voor de "Capaciteitsuitbreiding A27" genomen.
Voor de realisatie van de capaciteitsuitbreiding A27 zijn vele voorbereidende
werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld om de overlast bij de uitvoering te beperken.

Verbeteren
bereikbaarheid

Het verbeteren van de bereikbaarheid heeft een directe link met de raadsopdracht Mobiliteit.
Op dit moment gaat de aandacht vooral uit naar de Banneweg (primair onderhoud, secundair
doorstroming), de aansluiting Groote Haar, de A27 en de A15. De minister heeft in juni de
startbeslissing genomen voor een Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
(MIRT)-verkenning Papendrecht-Gorinchem. De gemeente is hierbij de samenwerking
aangegaan met de Drechtsteden om de gezamenlijke belangen van bereikbaarheid te
behartigen.

Raadsopdracht
Veerdienst

Riveer heeft duurzame ambities en heeft een visie op emissieloos varen ontwikkeld. In juli
heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en de bouw van twee
elektrische veerboten. In het najaar is een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw. Helaas
heeft geen enkel bedrijf een bieding ingeleverd op deze aanbesteding. In 2019 wordt het
traject vervolgd in samenspraak met de klankbordgroep.

Fietsparkeren Maatregelen om het stallen van fietsen in de binnenstad beter te ordenen worden samen met
bewoners en ondernemers verder uitgewerkt. De eerste fietsparkeervoorzieningen zijn
Achter de Kerk en in de Arkelstraat gerealiseerd.

Voetgangerstunnel
Station Gorinchem

Ballast-Nedam realiseert de nieuwe stationstunnel in opdracht van ProRail. De eerste fase,
het op hoogte brengen van perron 1, is uitgevoerd. De voorbereidingen voor de realisatie van
het nieuwe zijperron en de tunnel zijn genomen.

Verkeersveiligheid
Haarwijk

Om de verkeersveiligheid op de Haarsekade, Stalkaarsen en Mollenburgseweg te verbeteren
is een verbod voor vrachtverkeer ingesteld. Doorgaand verkeer kan nu geweerd worden.

De raad heeft het college via een motie opgeroepen een ontwerpwedstrijd voor een
fietsveiligere Haarsekade te houden. De voorbereiding hiervoor is gestart.

Verkeersveiligheid
Vroedschapstraat,
Gildenweg

Een verkeersveiligheidsplan is samen met betrokken inwoners en scholen gemaakt. De
uitvoering hiervan gebeurt de komende jaren. De voorgestelde maatregelen variëren van
gedragsverandering tot herinrichting van wegvakken.
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Reguliere taken

Onderwerp Reguliere taken
Planologie De thema's verkeer en vervoer zijn structureel en integraal onderdeel van de diverse

planologische ontwikkelingen. Denk hierbij aan de planologische ontwikkeling voor Groote
Haar, Hoog Dalem en Mollenburg.

Inrichting Openbare
ruimte

Als de openbare buitenruimte voor onderhoud open gebroken moet worden, wordt gekeken
(met aanwonenden en belanghebbenden) of deze geoptimaliseerd kan worden.

Regionale
samenwerking

Vele verkeersveiligheidsprojecten zijn in regionaal verband uitgevoerd, zoals de BOB-
campagne en afleiding in het verkeer door onder andere het gebruiken van de smartphone
tijdens het fietsen.

Verkeersveiligheid Voor de verbetering van de Verkeersveiligheid zijn gedragsbeïnvloedingsprojecten
uitgevoerd. Zoals het project Drive experience, een praktijkdag voor jonge
verkeersdeelnemers, het faciliteren van een vaste (oefen)route voor het praktijkfietsexamen
en het opzetten en onderhouden van verkeerscommissies op scholen voor primair onderwijs.

Evenementen en
activiteiten

Ieder evenement van enige omvang wordt voorzien van een advies op het gebied van verkeer
en (fiets)parkeren dat deels door de organisator en deels door de gemeente wordt uitgevoerd.

Veerdienst Riveer onderhoudt voor de gemeente Gorinchem en andere oevergemeenten diverse
veerverbindingen. Voor vraagafhankelijk vervoer over het water vaart de watertaxi. De
veerboten Gorinchem VI en X zijn ook inzetbaar voor calamiteitenbestrijding op het water.

Haven De Lingehaven exploiteert ligplaatsen voor passanten, winterplaatsen, de historische haven
en de passagierssteiger voor de Rijncruises. De Lingehaven bedient de sluis voor het
schutten van pleziervaartuigen vanaf de Merwede naar de Lingehaven en vice versa. De
havendienst organiseert zelf de jaarlijks terugkerende evenementen Open Havendagen en
Botenbeurs en het Lingehavenconcert dat om het jaar plaatsvindt.

Parkeren Op het gebied van parkeerregulering en betaald parkeren in de binnenstad zijn afgelopen
jaar vele werkzaamheden verricht. Denk bijvoorbeeld aan de uitgifte van
parkeervergunningen, verlenen van parkeerontheffingen, handhaving en het beheer van
parkeergarages en parkeerapparatuur.

Leefvoorzieningen Wij hebben de openbare buitenruimte onderhouden conform de vastgestelde
onderhoudsniveaus.
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2.3.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV21 Verkeer en vervoer 4.563 4.469 4.593 4.561 31 V
TV22 Parkeren 1.170 810 817 867 50 N
TV23 Recreatieve Havens 396 537 525 537 13 N
TV24 Economische Havens en waterwegen 166 27 27 30 3 N
TV25 Openbaar vervoer 3.480 3.059 3.187 3.286 99 N
Lasten Verkeer en vervoer 9.776 8.902 9.148 9.281 133 N
TV21 Verkeer en vervoer 325 321 321 367 45 V
TV22 Parkeren 746 689 729 729 0 N
TV23 Recreatieve Havens 105 123 123 94 29 N
TV24 Economische Havens en waterwegen 147 40 115 156 41 V
TV25 Openbaar vervoer 2.977 2.685 2.725 2.895 170 V
Baten Verkeer en vervoer 4.301 3.857 4.013 4.240 227 V
Totaal saldo van baten en lasten -5.475 -5.045 -5.135 -5.041 94 V
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 V
Onttrekkingen reserves 6 0 0 0 0 V

Resultaat -5.469 -5.045 -5.135 -5.041 94 V

TV22 Parkeren
De kosten voor de vervanging van de regelinstallatie van de ventilatoren in parkeergarage Kazerneplein zijn hoger
dan geraamd. Dit komt o.a. door de aanvullende wensen op het gebied van duurzaamheid, zoals de mogelijkheid om
de ventilatoren traploos in te stellen. Daarnaast zijn door een verlenging en uitbreiding van de evaluatie van het
parkeerbeleid, o.a. met een uitgebreid participatietraject met belanghebbenden, de kosten ca. € 18.000 hoger dan
oorspronkelijk begroot.

De gemeente betaalt een administratievergoeding voor het faciliteren van het belparkeren. Dit zorgt voor extra lasten
van ca. € 15.000, maar ook voor beter betaalgedrag, wat leidt tot hogere parkeeropbrengsten. Deze (extra) baten
worden verantwoord op het programma Algemene dekkingsmiddelen.

TV25 Openbaar vervoer 
De hogere uitgaven zijn met name veroorzaakt door de “pilot Zaltbommel-Loevestein” die de veerdienst in opdracht
van de gemeente Zaltbommel heeft uitgevoerd. Dat bracht extra kosten van o.a. diesel en personeel met zich mee.
Aan de batenkant worden die kosten volledig gecompenseerd door de bijdrage van Zaltbommel in deze pilot.
Daarnaast zijn incidentele subsidies Gebiedsgerichte Aanpak ter hoogte van € 72.000 ontvangen.
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Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en
N = Nadeel)

Budget Realisatie t/m
2017

Realisatie
2018

Totaal
realisatie

Verschil Gereed

Lasten
1e en 2e Elektrische veerboot 2018 200 0 141 141 59 V nee
A15 randwegen openbare verlichting 0 7 -7 0 0 N ja
Aanpassen Groenmarkt 2017 500 105 260 364 136 V nee
Elektrische bus veerdienst 2018 30 0 31 31 1 N ja
Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan 328 375 14 388 60 N ja
Herinricht. parkeerterrein winkelcentrum Kwakernaat 150 0 34 34 116 V nee
Herinrichten Eind 150 0 33 33 117 V nee
Openbare verlichting 2017 159 78 43 121 38 V nee
Openbare verlichting 2018 159 0 14 14 145 V nee
Software e-loket parkeren 45 0 2 2 43 V nee
Tracé Oost II aansluiting A15 3.756 3.111 449 3.560 196 V nee
Twee rotondes Spijksesteeg 1.401 951 17 968 433 V nee
Verkeersregelinstallaties 95 74 10 84 11 V ja
Vervangen auto's (Renault Kangoo & VW
Transporters) 100 0 0 0 100 V nee
Vervangen verkeersregelinstallatiekast 150 32 116 148 2 V ja
Vervanging straatmeubilair 2017 92 17 63 80 12 V ja
Vervanging straatmeubilair 2018 92 0 11 11 81 V nee
Vervanging verkeersborden 2017 en 2018 80 14 16 30 50 V nee
Station Gorinchem-Noord 8.843 2.040 3 2.043 6.800 V nee
Waterpoort incl. wal- en kademuren 2018 164 0 189 189 25 N ja
Totaal Lasten 16.494 6.804 1.439 8.241 8.253 V
Baten
Herinricht. parkeerterrein winkelcentrum Kwakernaat 150 0 0 0 150 N nee
Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan 113 113 0 113 0 ja
Station Gorinchem-Noord 264 0 0 0 264 N nee
Tracé Oost II aansluiting A15 1.042 35 0 35 1.007 N nee
Waterpoort incl wal- en kademuren 2018 0 0 20 20 20 V ja
Totaal Baten 1.569 148 20 168 1.401 N
Totaal investeringen 14.925 6.656 1.419 8.073 6.852 V

Aanpassen Groenmarkt 2017
De tweede fase van de herinrichting van de Groenmarkt is afgerond. Er resteren nog enige werkzaamheden,
waaronder de vervanging van de geplante bomen. Hiervoor blijft het restantkrediet van € 136.000 voorlopig
beschikbaar.

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan
De herinrichting van het scholengebied Hiemstralaan is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Door hogere
materiaalkosten en enkele aanvullende wensen/kansen uit de omgeving is een overschrijding ontstaan van ca.
€ 60.000. De kapitaallasten hiervan komen extra ten laste van de begroting.

Herinrichting parkeerterrein winkelcentrum Kwakernaat
De verbouwing van het pand van de Aldi is afgerond. Aansluitend daarop wordt de herinrichting van het parkeerterrein
in het eerste kwartaal 2019 uitgevoerd en in het tweede kwartaal 2019 opgeleverd. De definitieve kosten worden
doorbelast aan derden (Aldi).
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Herinrichten Eind
De herinrichting van het Eind vindt plaats in het eerste kwartaal 2019. Bij de uitwerking is, in overleg met de raad,
gekozen om het gebied beter toegankelijk te maken voor (mindervalide) voetgangers. Om dit te (gelijkvloers) kunnen
realiseren en de afwatering voldoende te borgen, moeten kostbaardere afwateringstechnieken toegepast te worden.
De kosten voor de herinrichting van het Eind bedragen hierdoor € 222.000. Dekking van het restant ad € 72.000 wordt
gevonden binnen het krediet Uitvoering verkeersstructuurplan binnenstad ad € 200.000 (ook deels bedoeld voor het
Eind en ‘ruimte voor de voetganger’). De raad wordt hier bij de tussenrapportage 2019 nog nader over geïnformeerd.

Openbare verlichting 2017
De voorgenomen werkzaamheden uit deze jaarschijf zijn uitgevoerd. Nadat de definitieve afrekeningen hebben
plaatsgevonden (verplichtingen) in het eerste kwartaal 2019, wordt het krediet afgesloten.

Software e-loket parkeren
Afgelopen jaar heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden wat leidt tot aanbesteding in 2019.

Tracé Oost II aansluiting A15
De aannemer heeft vertraging opgelopen bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de aansluiting A15. Begin
2019 vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats. Het resterende krediet is hiervoor toereikend. Na
afronding van de werkzaamheden wordt de bijdrage vanuit de CV Hoog Dalem en de grondexploitatie Oost II
gerealiseerd. Het investeringskrediet wordt bij de jaarrekening 2019 of eerder als mogelijk afgesloten.

Twee rotondes Spijksesteeg
De CV Hoog Dalem legt een tweetal rotondes aan op de Spijksesteeg voor een betere ontsluiting van Hoog Dalem.
De gemeente levert hiervoor een financiële bijdrage van € 1,4 mijloen aan de CV. Nadat de laatste rotonde is
opgeleverd in 2019, wordt ook het restant van de gemeentelijke bijdrage verrekend. Aansluitend kan het
investeringskrediet bij de jaarrekening 2019 worden afgesloten.

Vervangen auto's (Renault Kangoo en Volkswagen Transporters)
De vervanging van deze auto's is uitgesteld. Op basis van de duurzaamheidsambities van de gemeente worden
mogelijkheden onderzocht voor vervanging door een duurzame variant. Dit krijgt in 2019 vervolg.

Vervanging verkeersborden 2017
De voorgenomen vervangingen in deze jaarschijf hebben plaatsgevonden. Het restantkrediet ad € 10.000 kan worden
afgesloten en de geraamde kapitaallasten hiervan vallen vrij ten gunste van de begroting.

Station Gorinchem Noord
Er is nog niet gestart met de aanleg van het station. Dit staat gepland voor 2022-2023. De geplande subsidie van
€ 264.000 gaat niet door. In 2019 wordt het krediet met dit bedrag verlaagd. Bij de verdere uitwerking van het project
zal onderzocht worden of de gemeente voor andere subsidies in aanmerking komt. De gemaakte kosten zijn
hoofdzakelijk het gevolg van grondverwerving.

2.3.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR Bureau Openbare Verlichting
• GR Regio AV
• MerwedeLingelijn Beheer B.V.
• Coöperatie ParkeerService U.A.
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2.4 Programma 4 Economie

Taakvelden

Economische ontwikkeling

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Economische promotie

2.4.1 Wat hebben we bereikt met het programma Economie?

Doel

Gorinchem is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Gemeentelijke structuurvisie 2009

Raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie 2015

Winkeltijdenverordening 2017

Maatschappelijke effecten

Indicator B/F Eenheid Resultaat Soort
Functiemenging
Verhouding tussen woningen en banen

B in %
0=alleen woningen, 100=
alleen banen

PI

Vestigingen van bedrijven B Aantal per 1.000 inwoners in
de leeftijd van 15-74 jaar

PI

Waardering vestigingsklimaat gemeente F Score 1-10 Onbekend ME

Waardering ondernemingsklimaat gemeente F Score 1-10 Onbekend ME

Overnachtingen op camperplaatsen F Aantal per jaar 3.951 PI
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2.4.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp Realisatie 2018
Toeristische promotie/
marketing

In 2018 is de Stichting Gorinchem Citymarketing (GCM) opgericht. Deze stichting heeft de
gemeentelijke taken op het gebied van toeristische promotie en marketing overgenomen.

Citymarketing Met GCM is een overeenkomst afgesloten voor de te verlenen diensten. De ontwikkeling van
een nieuwe front-office was belangrijk. In een nieuwe brandstore zijn de VVV-functies balie
en winkel ondergebracht. Verder is een nieuw team van vrijwilligers gevormd. Zij vormen de
baliebezetting en ondersteunen de rondleidingen. GCM heeft een nieuwe website voor Mooi
Gorinchem ontwikkeld en er is veel aandacht besteed aan social media.

Bedrijvigheid Het strategisch accountmanagement is voortgezet. Er zijn twaalf bestuurlijke
bedrijfsbezoeken geweest. Nieuwe bedrijven, uitbreidingen van bestaande bedrijven en
ontwikkelingen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en arbeidsmarktbeleid zijn
aanleiding voor de bedrijfsbezoeken. Daarnaast is geïnvesteerd in de relatie met het
georganiseerd bedrijfsleven via bijvoorbeeld de deelname aan de Fenexpo en het zijn van
gastorganisatie voor de Open Coffee Gorinchem.

Bedrijventerreinen Het bestemmingsplan voor Groote Haar is inmiddels onherroepelijk. De voorbereiding voor
de ontwikkeling en uitgifte van dit duurzame bedrijventerrein is in gang gezet, daarbij wordt
rekening gehouden met de planning van Rijkswaterstaat voor de capaciteitsvergroting van
de A27.

Citymaking Voor onze citymaking zijn twintig afzonderlijke projecten bepaald. Bij de uitwerking werd al
snel duidelijk dat door de onderlinge relatie tussen de projecten, maar ook door infrastructuur,
ruimtelijke ordening en landschap, een meer geclusterde aanpak nodig was. Er zijn twee
grotere projecten van gemaakt, namelijk:
1. De aankomst van de bezoeker;
2. Aantrekkelijke winkelstraten.
Het eerste project moet leiden tot een integraal inrichtings- en beeldkwaliteitsplan en het
tweede project tot een aantrekkelijke belevings- en gebruikswaarde van het winkelgebied en
de horecapleinen in de binnenstad. De onderzoeksfase voor planvorming voor de projecten
is in een afrondend stadium.
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Reguliere taken

Onderwerp Reguliere taken
Toerisme De Stichting Vestingdriehoek heeft een nieuwe beleidsvisie vastgesteld. De Dutch Delta

Cruiseport is formeel opgericht. Bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een vervolgstap gezet
voor de UNESCO-nominatie en heeft een omslag van restauratie van waterlinieobjecten naar
beheer/exploitatie en promotie plaatsgevonden.

Detailhandel Het effect van de opleving van de economie op de winkelleegstand is beperkt gebleven.
Samen met de Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem (BSM) is daarom begin 2019
een Retaildeal gesloten met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. BSM heeft
een structuur opgesteld voor het toekomstig winkelgebied in de binnenstad. Zo wordt
uitwerking gegeven aan een lokaal transformatietraject.

Grenzeloos
samenwerken

De regionale thema's Maritiem en Bedrijventerreinen zijn als opgaven opgenomen in de
Regionaal Maatschappelijke Agenda. Gorinchem is bestuurlijk trekker van beide opgaven.
Bij maritiem gaat het om de ontwikkeling van MBO+ onderwijs en de deelname aan de
Maritieme Delta. Voor bedrijventerreinen willen we de regionale
bedrijventerreinenontwikkelingen gaan monitoren.

Bedrijventerreinen Op basis van nieuwe provinciale behoefteramingen is de kwalitatieve verdieping vastgesteld
van de regionale bedrijventerreinenstrategie AV 2016. Bedrijventerrein Groote Haar heeft
hierin een belangrijke rol voor de vestiging van bedrijven in de regio. De verdere revitalisering
van Avelingen-West is voorbereid en wordt in 2019 gerealiseerd. De ontwikkeling en uitgifte
van fase 2 van bedrijventerrein Schelluinen-West is in voorbereiding. De ontwikkeling en
uitgifte van bedrijventerrein Oost II heeft geleid tot de uitgifte van circa 5.000 m2 bedrijfsgrond.
Er resteert nog slechts 2 ha en dan is Oost II volledig uitgegeven.

2.4.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV31 Economische ontwikkeling 348 350 480 476 4 V
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.616 7.104 11.161 1.825 9.335 V
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen 21 44 33 29 5 V
TV34 Economische promotie 569 434 452 436 17 V
Lasten Economie 4.555 7.933 12.126 2.765 9.361 V
TV31 Economische ontwikkeling 0 0 0 6 6 V
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.055 7.062 11.115 3.135 7.980 N
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen 40 76 180 164 16 N
TV34 Economische promotie 12 0 0 4 4 V
Baten Economie 4.107 7.138 11.295 3.309 7.986 N
Totaal saldo van baten en lasten -448 -795 -831 544 1.375 V
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 V
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 V

Resultaat -448 -795 -831 544 1.375 V

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Jaarlijks worden in de begroting de verwachte baten en lasten van de grondexploitatie inzichtelijk gemaakt. Aangezien
de baten en lasten in de grondexploitatie geen effect hebben op het rekeningresultaat, zijn de begrote baten en lasten
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in beginsel gelijk aan elkaar. Alleen de jaarlijkse winstnemingen of aanpassingen van de verliesvoorzieningen (zoals
in de paragraaf Grondbeleid en Vastgoedbeleid staat) geven een verschil.

Onder dit taakveld vallen de grondexploitaties Groote Haar en Oost II. De exploitatie van Groote Haar is verliesgevend.
Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de besluitvorming bij Rijkswaterstaat over de verbreding van de A27 een
langere looptijd voor het project veroorzaakt dan vorig jaar was voorzien. De andere fasering van de kosten en
uitgestelde opbrengsten leiden tot een toename van het verlies. Een gedeelte van de beschikbare grond wordt ingezet
voor de realisatie en exploitatie van windmolens. Hierdoor maakt dit gedeelte geen onderdeel meer uit van de
grondexploitatie, dat heeft een beperkt nadelig effect op de grondexploitatie heeft maar tegelijk zorgt voor meerjarige
extra inkomsten voor de gemeentebegroting. De kosten voor het aanleggen van een verbindingsweg naar het
bedrijventerrein worden hoger ingeschat; er zijn namelijk meer duikers nodig dan verwacht door de bodemgesteldheid
en het waterplan. De verlaging van de rentekosten voor dit project heeft, door de lange looptijd en hoge boekwaarde,
een positief effect op het verwachte resultaat. Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een voordeel, waardoor de
gevormde verliesvoorziening voor € 1,3 mln. kan vrijvallen.

De grondexploitatie Oost II heeft in 2018 geen effect op het rekeningresultaat. De geplande verkopen in 2018 van € 6
mln. worden naar verwachting gerealiseerd in 2019. Dit levert wel een (budgettair neutrale) afwijking op ten opzichte
van de raming van € 6 mln. bij zowel de baten als bij de lasten.

Subsidies (bedragen x € 1.000) Bedrag
Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem 94
Stichting Bedrijfsinvesteringszone 133
VVV 65
Stichting Vestingdriehoek 11

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en
N = Nadeel)

Budget Realisatie t/m
2017

Realisatie
2018

Totaal
realisatie

Verschil Gereed

Lasten
Avelingen-Oost uitvoering 2.147 1.521 37 1.557 590 V nee
Stadspromotie 310 0 14 14 296 V nee

Totaal Lasten 2.457 1.521 51 1.571 886 V
Baten
Avelingen-Oost uitvoering 888 347 145 493 395 N nee
Totaal Baten 888 347 145 493 395 N
Totaal investeringen 1.569 1.174 -94 1.078 491 V

Avelingen-Oost uitvoering:
In juli 2018 heeft de raad een aanvullend krediet van € 270.000 beschikbaar gesteld voor de opwaardering en de
herinrichting van het bedrijventerrein Avelingen-West (fase 2 en 3). De werkzaamheden zijn het voorjaar 2019 gestart
en worden in 2019 afgerond.

Stadspromotie
Als uitwerking van de raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie is een meerjaren-uitvoeringsprogramma opgesteld
om de (fysieke) kwaliteit van Gorinchem op het gewenste niveau te krijgen voor het verwelkomen van onze bezoekers.
Hiervoor is een krediet van € 310.000 beschikbaar. Bij de uitvoering van dit programma wordt prioriteit gegeven aan
de projecten ‘Verbeteren aanrijstraten’ en ‘Aantrekkelijke winkelstraten’. Samen met betrokken partijen worden deze
uitgewerkt, waarbij de aspecten van citymarketing, landschappelijke/stedenbouwkundige inpassing, infrastructuur en
ruimtelijke ordening in samenhang worden bezien. Gefaseerde uitvoering vindt vanaf 2019 plaats.
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2.4.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR Regio AV
• C.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen (ROM-S), Beheer B.V. ROM-S
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2.5 Programma 5 Onderwijs

Taakvelden

Openbaar basisonderwijs

Onderwijshuisvesting

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.5.1 Wat hebben we bereikt met het programma Onderwijs?

Doel

Gorinchem faciliteert een maximaal innovatief en duurzaam onderwijsklimaat. Voor innovatie is optimale
samenwerking tussen de partners in onze onderwijsregio vereist.

Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Beleidsnota Brede Scholen 2011

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2011

- IHP Voorgezet onderwijs 2014

- IHP Speciaal Onderwijs 2015

- IHP Gorinchem-Oost 2017

Maatschappelijke effecten

Indicator B/F Gerealiseerd Soort
Absoluut verzuim
Leerplichtigen die niet staan ingeschreven op een
school

B Aantal per 1.000 leerlingen in de
leeftijd van 15-18 jaar

PI

Relatief verzuim
Leerplichtigen die zijn ingeschreven op een school
maar ongeoorloofd afwezig

B Aantal per 1.000 leerlingen in de
leeftijd van 15-18 jaar

PI

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
(VSV-ers)

B % van het aantal leerlingen in de
leeftijd van 12-23 jaar

PI
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2.5.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp Realisatie 2018
Leerplicht Het preventief instrument 'last onder dwangsom' is structureel ingevoerd. Deze ‘last onder

dwangsom’ is een aanvullend preventief instrument voor het handhaven van de leerplichtwet.
Uit de proefperiode blijkt dat dit instrument effectief werkt en dat het een schoolinschrijving
bespoedigt. Tot nu toe is geen boete aan ouders/verzorgers opgelegd.

Leerlingenvervoer Schoolvervoer is regionaal aanbesteed voor het schoolvervoer van en naar school voor
leerlingen met een beperking.

Integraal Kind Centra
(IKC)

In 2018 hebben de partners, de Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG), Openbaar Verenigd
Onderwijs (OVO) en de gemeente, dit concept doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in de
verbetering van de doorlopende leerlijn, afstemming over het pedagogisch concept en
interessante naschoolse activiteiten.

Visie op onderwijs in
Gorinchem

In overleg met het onderwijsveld hebben we een gezamenlijke visie uitgewerkt. De kern
hiervan is dat leerlingen hun talenten maximaal ontwikkelen.

Hoger
beroepsonderwijs
(hbo)

Hbo-Drechtsteden heeft een subsidie gekregen voor de accreditatie van hbo-ICT. De
Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem heeft subsidie ontvangen voor een macro-
doelmatigheidsonderzoek voor het hbo-initiatief Liberal Arts & Sciences. Dit onderzoek moet
duidelijk maken of deze nieuwe opleiding aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt en de
jongeren.

Evaluatie brede
scholen

In 2018 is de buurthuisfunctie (wijkfunctie) brede school geëvalueerd. Dit was een intensief
participatieproces met partners (onderwijs, maatschappelijke partners en bewoners). Een
rapport met aanbevelingen was het resultaat. De belangrijkste aanbeveling is om
ondersteuning, waar nodig, wijkgericht te organiseren. In maart 2018 heeft dit geleid tot een
raadsbesluit, daarna zijn we gestart met een ontwikkelgericht programma per wijk. De
gemeente is actiever betrokken bij het vormgeven van de buurthuisfunctie. De tweede fase
van de evaluatie brede scholen gaat over de inhoudelijke samenwerking van
maatschappelijke partners met het onderwijsveld, de zorg die geboden wordt aan kinderen,
de talentontwikkeling en het bereik via de voorschoolse opvang. In november 2018 zijn de
eerste resultaten van deze samenwerking besproken tijdens een I & O sessie. De twee
deelevaluaties worden medio 2019 in een rapportage en een raadsvoorstel ter besluitvorming
aangeboden.

IHP-Voortgezet
onderwijs

We hebben met Stichting Gomarus overeenstemming bereikt over het uitbreiden van het
schoolgebouw aan de Hoefslag voor een taakstellend bedrag van € 2 mln. Na realisatie van
deze uitbreiding zijn de dislocaties aan de Van Neercasselstraat/Lange Slagenstraat niet
meer nodig. Het Gilde (masterplan) en Fortes Lyceum (Technasium) krijgen respectievelijk
€ 1 mln. en € 500.000 uit het restantbudget IHP-VO.

IHP Gorinchem- Oost In 2018 zijn, op advies van de VNG, de normbedragen voor nieuwbouw van de brede school
Hoog Dalem verhoogd met 40%. Dit als gevolg van de huidige bouwmarkt,
duurzaamheidseisen en Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). In de brede school Hoog
Dalem komt een sportzaal met twee zaaldelen met een multifunctionele ruimte en een
buitensportveld. Voorzieningen voor peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang
zijn onderdeel van het aangepaste plan brede school Hoog Dalem.
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Reguliere taken

Onderwerp Reguliere taken
Leerplicht Vanuit de uitvoerende DG&J wordt de problematiek van schoolverzuim actief benaderd door

een persoonlijke aanpak van informeren, coachen, adviseren en stimuleren. Er zijn concrete
afspraken gemaakt met de scholen, vooral het mbo, waardoor zoveel mogelijk thuiszitten of
ongeoorloofd schoolverzuim wordt voorkomen.

Ondernemersprijs
voor scholieren

De organisatie van de ondernemersprijs voor scholieren is ondergebracht bij de
Arbeidsmarktregio Gorinchem (AR-G). Tijdens een startbijeenkomst hebben twee jonge
ondernemers enthousiast een presentatie gehouden over het ondernemerschap.

Passend onderwijs De regiogemeenten (waaronder Gorinchem) en de vier Samenwerkingsverbanden Onderwijs
hebben in 2018 de gemeenschappelijke paragraaf Passende Verbinding vastgesteld. Dat
gebeurde in de zogenaamde REA (Regionale Educatieve Agenda). Dit zijn afspraken voor
de komende vier jaar op het gebied van Passend Onderwijs. De plannen zijn uitgewerkt in
een plan van aanpak en uitwerkingsagenda. De werkgroepen die aan REA zijn verbonden
werken de vijf thema’s uit: onderwijs en jeugdhulp, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer,
leerplicht en arbeidsmarkt en preventie.

Leerlingenvervoer Er is voor 70 leerlingen met een beperking schoolvervoer van en naar school geregeld.

Huisvesting
Internationale
Schakelklas (ISK)

De leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) huizen het schooljaar 2018-2019 in
vier leslokalen in het schoolgebouw aan de Van Neercasselstraat. Deze leerlingen hebben
een verblijfsvergunning en krijgen de eerste periode van hun verblijf in Nederland in de
onderwijsvoorziening ISK vooral taallessen Nederlands en Burgerschap. Zij krijgen een
maatwerktraject aangeboden waardoor ze daarna kunnen instromen in het regulier
voortgezet onderwijs op een passend niveau. De leerlingen tot 12 jaar met een
verblijfsvergunning worden binnen het reguliere primair onderwijs geplaatst en krijgen extra
taallessen via de Taalklas.

Onderwijsachter-
standenbeleid (OAB)

De uitvoering van het OAB (het voorkomen en bestrijden van leerachterstanden onder 0-12
jarigen) is voortgezet. Dit is gedaan door preventieve activiteiten uit te laten voeren binnen
het domein van taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek. Denk daarbij aan
schakelklassen, boekenpret, peutercafé, voorschool, logopedie en taalprojecten. Op het
gebied van taalbevordering is verbinding gelegd tussen het jonge kind en de ouders/
verzorgers door een informeel taalaanbod.

2.5.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV41 Openbaar basisonderwijs 238 241 241 187 54 V
TV42 Onderwijshuisvesting 3.412 3.359 3.348 3.350 3 N
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.176 5.398 5.660 5.250 410 V
Lasten Onderwijs 8.825 8.997 9.248 8.787 461 V
TV42 Onderwijshuisvesting 174 194 194 131 63 N
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.672 2.119 2.324 2.331 7 V
Baten Onderwijs 2.846 2.313 2.517 2.461 56 N
Totaal saldo van baten en lasten -5.979 -6.684 -6.731 -6.326 405 V
Stortingen reserves 0 0 226 226 0 V
Onttrekkingen reserves 0 0 55 55 0 V

Resultaat -5.979 -6.684 -6.902 -6.497 405 V
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TV41 Openbaar basisonderwijs
Het primair onderwijs heeft voor het gymnastiekonderwijs in 2018 minder gebruik gemaakt van de
sportaccommodaties van de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties. Dit zorgt voor lagere lasten van € 54.000.

TV42 Onderwijshuisvesting
Omdat voor de onderwijslocatie Dr. Hiemstralaan 24/24a in 2018 geen (tijdelijke) huurder is gevonden, zijn geen
huurbaten ontvangen. Dit zorgt voor een nadeel van € 41.000. Als gevolg van een bijstelling van de huurovereenkomst
met de gebruiker (Wellantcollege vmbo) van de locatie W. de Vries Robbéweg 27 zijn de huurbaten structureel
€ 22.000 lager.

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Door de leegstand van diverse multifunctionele onderwijslocaties, waaronder de Dr. Hiemstralaan 24/24a en de
overdracht van het pand Dr. Bauerstraat 154/156 aan het schoolbestuur SPON heeft in 2018 geen onderhoud en
schoonmaak plaatsgevonden. Dit zorgt voor incidenteel lagere kosten van € 134.000. Als gevolg van de periodieke
actualisatie van de onderhoudsvoorzieningen valt een deel van de onderhoudsvoorzieningen voor multifunctionele
schoolgebouwen en de gymzalen vrij. Dit betekent een eenmalige extra baat van € 33.000.

Voor de betere aansluiting van het voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt ontvangt de gemeente een ESF-
subsidie. Deze niet geraamde baten van € 81.000 worden beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen van het
praktijkonderwijs, de Noordhoek en Merewade Praktijkschool (niet geraamde lasten).

Het verzorgen van leerlingenvervoer is een wettelijke taak. De hoogte van de kosten is jaarlijks afhankelijk van het
feitelijke gebruik. In 2018 is sprake van een onderuitputting van € 71.000 op een budget van € 360.000. De inschatting
is dat het budget voor circa € 30.000 structureel kan vrijvallen, waarmee er voldoende ruimte overblijft voor het
opvangen van fluctuaties.

Als gevolg van de bijstelling van de doeluitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid door het Rijk zijn zowel de
lasten- als de batenzijde van het OAB-budget met een bedrag van € 112.000 naar beneden bijgesteld. In de
raadsvergadering van 30 november 2017 heeft de raad besloten om eenmalig een bedrag van € 55.000 vanuit de
reserve Combinatiefuncties beschikbaar te stellen om de al voorgenomen kernactiviteiten OAB uit te kunnen blijven
voeren. Onder andere omdat activiteiten, waaronder de logopedische activiteiten 2018, uit andere budgetten
gefinancierd konden worden, bleek deze aanvullende bijdrage niet nodig, waardoor er eenmalig een voordeel ontstaat
van € 55.000.

De rijksvergoeding voor het (laten) uitvoeren van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2018 is € 44.000 lager, ook
de uitgaven zijn met dit bedrag verlaagd.

De gemeente ontvangt van de schoolbesturen van de Samen Onderwegschool en De Cirkel een bijdrage voor
uitvoering van het eigenarenonderhoud aan de brede school Schuttersplein, dat nog niet was geraamd. Dit zorgt voor
een structurele extra baat van € 24.000. De uitgaven maken deel uit van het meerjarenonderhoudsplan voor de brede
scholen.

Subsidies (bedragen x € 1.000) Bedrag
Stichting Aanlegsteiger, peuterspeelzalen 36
Stichting Kindercentra Gorinchem, peuterspeelzalen 473
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Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en
N = Nadeel)

Budget Realisatie t/m
2017

Realisatie
2018

Totaal
realisatie

Verschil Gereed

Lasten
IHP Gorinchem-Oost 7.500 7 335 342 7.158 V nee
De Rotonde en Yulius 1.853 1.797 85 1.882 29 N ja
Gomarus uitbreiding IHP 2014 2.000 0 0 0 2.000 V nee
Yulius aanpas Merwedekanaal 8a IHP 2014 150 0 0 0 150 V nee
Totaal Lasten 11.503 1.804 420 2.224 9.279 V
Totaal investeringen 11.503 1.804 420 2.224 9.279 V

IHP Gorinchem-Oost 
Het investeringskrediet is als gevolg van de besluitvorming over het IHP-Oost verdeeld over een aantal
onderwijslocaties van verschillende denominaties. Voor de vervangende nieuwbouw van de locatie Regenboog
Retranchement heeft de raad in februari 2019 een besluit genomen. De optimalisatie en verduurzaming van de
Regenboog, locatie Albertine Kehrerstraat, is uitgevoerd. Voor de Jenaplanschool en de Graaf Reinaldschool zijn
voorbereidingen getroffen, en de programma's van eisen geformuleerd. Dit geldt ook voor de brede school Hoog
Dalem, waarvan de oplevering in mei 2021 wordt verwacht. Als gevolg van deze programma's van eisen worden de
kredieten nader gefaseerd. De financiële gevolgen hiervan worden verwerkt bij de tussenrapportage 2019.

De Rotonde en Yulius
Het krediet voor de aanpassing van de schoolgebouwen voor De Rotonde en Yulius wordt met € 29.000 overschreden
als gevolg van het herstel van betonrot aan de vloeren op de locatie Bauerstraat 154/156, waar geen rekening mee
was gehouden. Dit krediet kan worden afgesloten en de extra kapitaallasten van de overschrijding komen ten laste
van de onderwijsbegroting.

Gomarus uitbreiding IHP 2014
Het schoolbestuur van de SG Gomarus is bouwheer voor de uitbreiding op de locatie Hoefslag en de gemeente levert
een financiële bijdrage van € 2 miljoen. De verwachting is dat eind 2019 de laatste termijn wordt uitgekeerd, waarna
het krediet bij de jaarrekening 2019 afgesloten kan worden.

Yulius, aanpassen Merwedekanaal 8a IHP 2014
Met het schoolbestuur wordt overleg gevoerd over eventuele herhuisvesting van Yulius op een andere locatie, dit
wordt meegenomen in het nieuw op te stellen IHP. De aanpassing van Merwedekanaal 8a staat hierdoor tijdelijk 'on
hold'.

2.5.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR DG&J
• GR AVRES
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2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Taakvelden

Sportbeleid en activering

Sportaccommodaties

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie

Musea

Cultureel erfgoed

Media

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.6.1 Wat hebben we bereikt met het programma Sport, Cultuur en Recreatie?

Doel

Gorinchem is een aantrekkelijke stad waarin veel te doen en te beleven is op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Archeologiebeleid 2010

Cultuurvisie Gorinchem/Toekomstbeeld Cultuur 2013-2018 2013

Beleidsregel aanleg buitensportvelden 2016

Visie 'De Kracht van Sport' (2017-2021) 2016

Vestingplan 2017

Speelruimteplan 2018-2027 'Een leven lang plezier' 2017

Maatschappelijke effecten

Indicator B/F Gerealiseerd Soort
Sporters
In georganiseerd en niet georganiseerd verband

F % vanuit Gorcumse
burgerpeiling

PI

Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12
maanden

F % vanuit Gorcumse
burgerpeiling

PI
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https://www.gorinchem.nl/files/2018-10/Archeologiebeleid.pdf
https://www.gorinchem.nl/vrije-tijd-en-recreatiekunst-cultuur-en-evenementencultuur/toekomstbeeld-cultuur-gorinchem
https://www.gorinchem.nl/files/2018-10/Beleidsregel%20aanleg%20sportvelden.pdf
https://www.gorinchem.nl/files/2018-09/De%20kracht%20van%20Sport%202017%20%E2%80%93%202021.pdf
https://www.gorinchem.nl/over-gorinchemplannen-en-projecten/vestingplan
https://www.gorinchem.nl/files/2018-10/Beleidsregel%20aanleg%20sportvelden.pdf
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2.6.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp Realisatie 2018
De Kracht van Sport In samenwerking met het onderwijs en vakdocenten bewegingsonderwijs is er gewerkt aan

de basis van een vakwerkplan bewegingsonderwijs. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart
voor SeniorenFit; een fittest en beweegprogramma voor senioren uit de Gildenwijk. Voor de
uitvoering is een beweegcoach senioren aangesteld. Een projectondersteuner voor "de
Kracht van Sport" is aangesteld, hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van de
Spelbepalers. Ook is de beweegcoach zorg gestart met haar werkzaamheden voor ASVZ,
Syndion, Philadelphia en SoZorg. Dit initiatief heeft een landelijke prijs gewonnen tijdens het
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) congres. Gorinchem was genomineerd voor
sportgemeente van het jaar. De titel ging naar de gemeente Rotterdam, maar de nominatie
en het bijbehorende filmpje waren een impuls voor alle Spelbepalers die betrokken zijn bij
"de Kracht van Sport". Met het binnen- en buitensportoverleg is afgestemd wat de
speerpunten voor 2019 zijn. In het kader van een positief sportklimaat is er een
theatervoorstelling gepland in De Vijf Zinnen. Tijdens de Gorcum Sportmaand waren er weer
vele sportkennismakingsactiviteiten waaraan alle Gorcummers konden meedoen. Enkele
bedrijven hebben hier ook gebruik van gemaakt.

Uitvoering
Speelruimteplan

Het Speelruimteplan wordt in tien jaar uitgevoerd en is in 2018 gestart in wijkpark 't Haagje
in Laag Dalem. De bewoners zijn bij de plannen betrokken door een inloopavond en huis-
aan-huis informatie. Schoolkinderen hebben een tekening gemaakt van hun favoriete
speeltuin. De definitieve ontwerpen, waaronder de nieuwe centrale speelplek in het park, zijn
te bekijken op de website van de gemeente. Voorjaar 2019 wordt de speelplek gerealiseerd.

Corebusiness
Gorinchem beweegt

Uit de evaluatie is gebleken dat de partners uit de stad zeer tevreden zijn over de inzet en de
werkwijze van Gorinchem Beweegt. Ze zien Gorinchem Beweegt als een energiek en positief
team, dat een belangrijke preventieve, signalerende en ondersteunende functie heeft. Er zijn
enkele aandachtpunten voor de komende periode: meer aandacht voor het vooraf formuleren
van doelstellingen en afstemmen van de mate, de vorm en de duur van de ondersteuning.
De raad heeft in maart de corebusiness van Gorinchem Beweegt vastgesteld: het is een
gemeentelijke netwerkorganisatie die een aanjaagfunctie heeft, inzet op sport, cultuur en
welzijn als middel tot participatie. Het team biedt ondersteuning aan initiatieven uit de stad.

Cultuurhuis In 2018 is nog geen besluit genomen over het Cultuurhuis: een multifunctionele
accommodatie van theater, bibliotheek en mogelijk andere partners van het Huis van
Inspiratie. We hebben een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het gebruik van de
bestaande theaterzaal aan de Haarstraat in combinatie met de bibliotheek en de
Limonadebrigade.

Huis van Inspiratie Het Huis van Inspiratie is verder ontwikkeld als paraplu voor verschillende culturele partijen
en activiteiten. De huisvesting van het Huis van Inspiratie is in het Gorcums Museum. Op de
begane grond van het museum is de Kamer van de Tussentijd gebouwd. Deze kamer vormt
een overbrugging naar de definitieve inrichting met Artoteek en museumwinkel.

Subsidiebeleid Het nieuwe college heeft ambities voor het subsidiebeleid. Dit gaat vooral om het
vrijwilligersvriendelijker maken van het subsidiebeleid door het vereenvoudigen van de
manier van aanvragen en verantwoorden. We onderzoeken wat er nog vereenvoudigd kan
worden. Er is daarnaast geconstateerd dat de algemene subsidieverordening moet worden
aangepast.

Kunst in de
buitenruimte

De kunst in de openbare ruimte is geïnventariseerd en beoordeeld op de toegevoegde
waarde voor de stad. Hierbij is expliciet gekeken naar de relatie tussen de omgeving en het
kunstwerk. Het rapport vormt de basis voor een verdere uitwerking in 2019.
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Onderwerp Realisatie 2018
Gemeentelijke
monumentenlijst

De gemeenteraad heeft het nieuwe erfgoedbeleid en de benodigde budgetten vastgesteld.
Het belangrijkste onderdeel van dit beleid is het aanwijzen van gemeentelijke monumenten
en beeldbepalende panden. Er is een nieuwe bredere Erfgoedcommissie gevormd. De leden
voor de Erfgoedcommissie zijn via een sollicitatieprocedure geworven en benoemd. De leden
hebben deskundigheid van de lokale historische kennis.

Reguliere taken

Onderwerp Reguliere taken
Lokaal sport-
beweegaanbod

Tijdens de Gorcum Sportmaand is het complete beweegaanbod onder de aandacht gebracht.
Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de aanbieders. De maand werd succesvol
afgesloten met een gezamenlijk evenement in de Oosterbliek.

Leefstijl Bij verschillende projecten en evenementen is er aandacht geweest voor het stimuleren van
een gezonde leefstijl: gezonde voeding gekoppeld aan bewegen. We proberen alle
Gorcummers te bereiken; tijdens het Zomerfestival, Heroes of the Cruyff Court, Da Vinci
lifestyledag, Koningsdag en de Merwede triatlon (ook voor gehandicapte sporters).

Sportverenigingen Gorinchem Beweegt biedt ondersteuning en advies op het gebied van vrijwilligersbeleid,
ledenwerving, gezamenlijke evenementen en een gezamenlijk gehandicaptenaanbod. Met
de sportverenigingen zijn de speerpunten opgesteld. Samen is gekeken naar ontbrekend
sportmateriaal in de sporthallen. In overleg met de SGS is gekeken naar de
(on)mogelijkheden voor één (digitaal) punt/loket voor huur van binnensportruimte. Enkele
verbeteringen worden snel doorgevoerd. Verenigingen zijn geïnformeerd over de
mogelijkheden van de nieuwe rijkssubsidie voor bouw en onderhoud van
sportaccommodaties.

Sportaccommodaties In 2018 is een tarievenonderzoek binnen- en buitensport uitgevoerd. Het Mulier Instituut was
de externe adviseur. Belanghebbenden zijn bij dit onderzoek betrokken op basis van een
notitie. De aanbevelingen zijn verder uitgewerkt en worden ter besluitvorming voorgelegd.
In overleg met het Fortes Lyceum en turnvereniging OKK is gestart met de voorbereidingen
voor de bouw van een nieuwe sporthal bij Fortes. Deze hal moet twee zaaldelen krijgen voor
het bewegingsonderwijs van Fortes en een apart zaaldeel voor OKK met een vaste
turnopstelling.
Sportverenigingen die gebruik gaan maken van de nieuwe sportzaal bij de brede school in
Hoog Dalem zijn betrokken bij de eerste fase van de planontwikkeling (programma van eisen).

Cultuureducatie De cultuurcoaches geven uitvoering aan het actieplan cultuureducatie 2017-2020 door
cultuureducatieve projecten te ondersteunen. Ook leggen zij verbinding tussen culturele
aanbieders en onderwijs. Zij zetten ook in op het bereiken van alle inwoners door de
ontwikkeling van www.culturelemenukaart.nl en het organiseren van podia voor
amateurkunsten, bijvoorbeeld IkToon. De cultuurcoaches werken vraaggericht. Ze werken
altijd samen met lokale partijen, zoals Huis van Inspiratie, scholen, cultuuraanbieders en
ZZP’ers, waarbij cultuur ook het middel kan zijn tot participatie.

Spreekkamer Het college heeft in maart besloten dat de Spreekkamer niet langer een zelfstandige pijler is
binnen het Cultuurbeleid. De Spreekkamer is voortaan onderdeel van het Huis van Inspiratie.
De activiteiten van de Spreekkamer zijn daarom opgenomen in het activiteitenprogramma
van het Huis van Inspiratie.

Oude Hollandse
Waterlinie (OHW)

Gorinchem heeft deelgenomen aan de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie, een
subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland. Vanuit deze regeling heeft de gemeente
Gorinchem een subsidie ontvangen voor de herprofilering van de batterij van Bastion II, een
project uit het Vestingplan.
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Onderwerp Reguliere taken
Nieuwe Hollandse
Waterlinie (NHW)

Door deelname aan het Pact van Loevestein, een samenwerkingsverband vanuit de provincie
Gelderland, heeft Gorinchem bijgedragen aan de voorbereiding van de nominatie van de
NHW als UNESCO Werelderfgoed. Het Pact van Loevestein heeft Utrecht Marketing
opdracht gegeven voor de uitvoerende marketing van de NHW. Zij werken hierbij nauw samen
met Stichting Gorinchem Citymarketing.

Archeologie Het afgelopen jaar zijn op verschillende bouwlocaties nieuwe onderzoeken verricht. Er zijn
vondsten gedaan, die zijn geregistreerd en worden toegevoegd aan het depot. De
bouwlocatie van het hotel Buiten de Waterpoort stond ook afgelopen jaar nog in de
belangstelling. Allereerst in de vorm van een besluit op een bezwaarschrift van de Historische
Vereniging. Later in het jaar kreeg het lage water in de Duveltjesgracht en de vraag naar het
al of niet nader onderzoek doen naar de mogelijke resten van de Blauwe Toren de aandacht.
We zijn in afwachting van de definitieve rapportage van het archeologisch onderzoek van de
bouwlocatie van het hotel.

Stichting
Vestingdriehoek

De stichting Vestingdriehoek heeft samen met betrokken toeristische partners nieuwe
beleidsuitgangspunten voor de periode 2018-2022 ontwikkeld en vastgesteld. De stichting is
aangehaakt bij de ontwikkelingen op de riviercruisemarkt door de deelname aan de Stichting
Dutch Delta Cruise Port.

NL Delta Biesbosch
Haringvliet

Gorinchem wil samen met de Vestingdriehoek een toegangspoort voor het nationaal park
NLDelta zijn. De gesprekken met alle NLDelta partners voor een toekomstige
samenwerkingsvorm zijn gestart.

2.6.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV51 Sportbeleid en activering 885 871 913 855 58 V
TV52 Sportaccommodaties 3.512 3.408 3.354 3.352 3 V
TV53 Cultuurpres. productie en participatie 1.376 1.287 1.463 1.269 194 V
TV54 Musea 447 776 767 840 72 N
TV55 Cultureel erfgoed 728 810 819 671 148 V
TV56 Media 708 646 709 705 4 V
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.448 2.374 2.487 2.628 141 N
Lasten Sport, cultuur en recreatie 10.105 10.173 10.511 10.319 192 V
TV51 Sportbeleid en activering 161 92 147 198 50 V
TV52 Sportaccommodaties 1.422 1.375 1.382 1.391 9 V
TV53 Cultuurpres. productie en participatie 325 256 182 196 14 V
TV54 Musea 212 137 137 188 51 V
TV55 Cultureel erfgoed 247 194 251 385 134 V
TV56 Media 129 139 114 121 7 V
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 269 212 222 450 228 V
Baten Sport, cultuur en recreatie 2.767 2.405 2.435 2.929 494 V
Totaal saldo van baten en lasten -7.338 -7.767 -8.076 -7.390 686 V
Stortingen reserves 0 0 230 230 0 V
Onttrekkingen reserves 59 75 75 75 0 V

Resultaat -7.279 -7.693 -8.231 -7.546 686 V
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TV51 Sportbeleid en activering 
Voor de uitvoering van de sportvisie Kracht van Sport heeft de raad voor de periode 2018-2021 jaarlijks € 80.000
beschikbaar gesteld. In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen, is het team van Gorinchem Beweegt op sterkte
gebracht, is een meerjarig uitvoeringsplan opgesteld en is een deel van de activiteiten/speerpunten uit de visie
opgepakt. Vanaf 2019 vindt de implementatie en uitvoering verder plaats. Om de uitvoering van de sportvisie over
een periode van 4 jaar uit te kunnen voeren zijn alle middelen benodigd. Daarom wordt voorgesteld om het restant
van het budget voor de Kracht van Sport 2018 ad € 54.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018
beschikbaar te stellen voor de uitvoering in 2019.

In 2018 was de organisatie van het Sportgala in handen van de gemeente. De sponsorbijdragen die de gemeente
hiervoor heeft ontvangen ad € 40.000 waren niet geraamd en zorgen eenmalig voor extra baten.

TV53 Cultuurpres. productie en participatie
Door de ontwikkelingen voor de renovatie/nieuwbouw van een podium voor culturele activiteiten op de locatie
Haarstraat 64 en de voorgenomen verkoop van de locatie Boerenstraat/Zusterstraat (Fluxus) is in 2018 terughoudend
omgegaan met onderhoud. Dit zorgt incidenteel voor lagere lasten van € 73.000.

TV54 Musea
De baten voor het gebruik van de beschikbaar gestelde archiefruimte aan verenigingen, instellingen en gemeenten
zijn ca. € 10.000 lager dan de raming.

Aan de batenkant is bij het museum een positief saldo gerealiseerd van ca. € 61.000 ten opzichte van de begroting
(€ 22.000). Er is een aantal succesvolle tentoonstellingen georganiseerd (bijvoorbeeld Smaak te pakken en
Borduurkunst). De daaraan gelieerde verkoop van schilderijen en objecten, de extra inkomsten via Stichting
Museumkaart en entreegelden door het toegenomen aantal bezoekers zorgen voor extra opbrengsten. Daar
tegenover staan extra lasten door georganiseerde tentoonstellingen, die niet waren geraamd. Deze extra lasten en
baten compenseren elkaar nagenoeg.

TV55 Cultureel erfgoed
Afhankelijk van de noodzaak van onderhoud fluctueren de werkelijke onderhoudskosten per jaar. Vooral door de
lagere onderhouds- en exploitatiekosten voor het oude stadhuis en de kerken en torens in 2018, resteert een bedrag
van ca € 36.000.

Door de actualisatie van de onderhoudsplanning voor bijzondere panden kan eenmalig een bedrag van € 29.000
vrijvallen uit de onderhoudsvoorziening. Voor de monumenten kan eenmalig een bedrag van € 102.000 vrijvallen.

Voor de voorbereiding, werving en benoeming van leden en implementatie van de erfgoedcommissie zijn in februari
2018 door de raad structurele middelen beschikbaar gesteld. De erfgoedcommissie is onlangs gestart met haar
werkzaamheden. De beschikbare middelen in 2018 ad € 48.000 vallen eenmalig vrij.

Vanwege vertraging in de voorbereiding en uitvoering van "het aanwijzingstraject gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende panden", wordt voorgesteld om het daarvoor beschikbaar gestelde incidentele budget van 
€ 67.000 te bestemmen voor 2019.

TV56 Media
Voor de dekking van kosten voor de realisatie van het Huis van Inspiratie, de inzet van een projectleider, een
werkbudget en ondersteunende capaciteit heeft de raad extra middelen ad € 104.000 beschikbaar gesteld. Omdat
pas in het najaar van 2018 in volle omvang is gestart met deze werkzaamheden, resteert in 2018 een bedrag van ca.
€ 53.000.
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TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Vanaf 2018 is de organisatie van het Winterfestijn in handen van de Stichting Gorinchem City Marketing, voorheen
was deze in handen van de gemeente. Ook de lasten en baten verlopen via de stichting, hierop was de begroting nog
niet aangepast. Dit veroorzaakt aan de lastenkant en de batenkant een afwijking op de budgetten van ca € 100.000,
maar dit heeft per saldo geen effect.

Voor het woonrijp maken van de locatie Sparta/Athene (Evia) zijn kosten gemaakt van € 308.000. Deze worden gedekt
door een bijdrage uit ISV3-middelen (€ 205.000) en door een bijdrage van de bouwontwikkelaar (€ 103.000). Ook dit
zorgt voor een afwijking aan zowel de lasten- als de batenzijde, maar heeft per saldo geen effect.

Bij de tussenrapportage 2018 is € 60.000 beschikbaar gesteld voor een evenementenaansluiting/stroompunt nabij
het evenemententerrein Buiten de Waterpoort. De realisatie heeft nog niet plaatsgevonden in afwachting van de
actualisatie van het evenementenbeleid en de mogelijke aansluiting bij de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch
varen. Daarom wordt voorgesteld om deze eenmalige middelen via de bestemming van het rekeningresultaat 2018
beschikbaar te stellen voor 2019.

De aanbestedingsopbrengst van de najaarskermis is hoger dan de opbrengst die in de begroting was geraamd. Dit
zorgt voor structureel hogere baten van € 25.000.

Subsidies (bedragen x € 1.000) Bedrag
Bibliotheek Aanzet 617
Podiumkunsten Gorinchem 278
Culturele diensten en activiteiten 39
Cultuureducatie 45
Jeugdsport 57
P.C.G. huursubsidie 15
55+ en gehandicapten 12
O.K.K. huursubsidie 10

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

51



Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en
N = Nadeel)

Budget Realisatie t/m
2017

Realisatie
2018

Totaal
realisatie

Verschil Gereed

Lasten
3e Veld Rapid kunstgras 389 264 21 285 104 V nee
Bouw loods Kleine Haarsekade 125 100 0 101 101 1 N nee
De Batterij Bastion II 192 25 12 37 155 V nee
Flora en fauna Waterpark Mollenburg 25 14 41 55 30 N nee
Ford connect G-beweegt 2017 1-2 76 0 0 0 76 V nee
Haarstraat 64 1.050 0 0 0 1.050 V ja
Huis van Inspiratie, Grote Markt verb. 150 0 39 39 111 V nee
John Deere maaier 1515 2017 60 0 0 0 60 V nee
Speelruimteplan 2018 203 0 0 0 203 V nee
Sportaccommodatie Hoefslag 3.607 3.720 -73 3.646 39 N ja
Veld 1 en 2 Rapid naar Watervelden 997 664 46 710 287 V nee
Verv 4e veld GJS door kunstgrasveld 644 431 0 431 213 V nee
Vestingplan, vervangen straatmeubilair 55 0 0 0 55 V nee
Vissteiger Dr. Schoyerstraat 2018 78 0 0 0 78 V nee
Totaal Lasten 7.626 5.118 187 5.304 2.322 V
Baten
De Batterij Bastion II 85 0 37 37 48 N nee
Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden 7 7 0 7 0 nee
Totaal Baten 92 7 37 44 48 N
Totaal investeringen 7.534 5.111 150 5.260 2.274 V

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden en 3e Veld Rapid zandingestrooid kunstgras
Met de Belastingdienst wordt momenteel gesproken over de manier van BTW-verwerking bij investeringen op het
gebied van buitensportaccommodaties. Hier is nog geen beslissing over genomen en dit kan eventueel leiden tot
terugvordering door de Belastingdienst van de door ons gedeclareerde BTW. De restantkredieten voor de aanleg van
een kunstgrasveld voor GJS en de watervelden en een zandingestrooid veld voor HC Rapid blijven daarom nog
gehandhaafd.

De Batterij Bastion II
In het kader van de subsidieregeling ‘Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie’ en het Vestingplan 2017 heeft de raad
ingestemd met het project Batterij Bastion II: het restaureren van een deel van de vestingwal in de oorspronkelijke
staat. Inmiddels is het grondwerk hiervoor afgerond en moet het voetpad nog aangelegd worden, zodat het project
in 2019 kan worden opgeleverd. De kosten vallen substantieel lager uit dan begroot. Dit heeft gevolgen voor de hoogte
van de provinciale subsidie. Na de oplevering van het project wordt het krediet afgesloten.

Flora en fauna Waterpark Mollenburg
De overschrijding op deze investering moet worden bezien in relatie tot de onderuitputting op de investeringen
'recreatie waterpark Mollenburg' en 'GRP waterpark met kunstwerken Mollenburg', die worden verantwoord op
programma 8 Volksgezondheid en Duurzaamheid. Zie voor de verdere toelichting dit programma.

Ford connect G-beweegt 1-2
De vervanging van deze auto's is uitgesteld. Op basis van de duurzaamheidsambities van de gemeente worden
verschillende mogelijkheden onderzocht voor vervanging door een duurzame variant. Dit krijgt in 2019 vervolg.

Haarstraat 64
In de Begroting 2019 is een investering opgenomen van € 10 miljoen voor de (her)huisvesting van het "Cultuurhuis".
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Bij die investering is er rekening mee gehouden dat de geplande investeringen voor de trekkenwand, het stoelenplan
en een kleinschalige renovatie van het pand aan de Haarstraat komen te vervallen.

Huis van Inspiratie
Participatie over de verbouwingsplannen voor het pand Grote Markt 17 met de 'bewoners' van het museum heeft
geleid tot enige vertraging. Nu ligt er een verbouwingsplan voor het pand wat in het derde kwartaal 2019 wordt
uitgevoerd.

John Deere maaier 1515 2017
De maaimachine is eind 2018 besteld. De levering en financiële afwikkeling vinden in 2019 plaats. Daarna kan het
krediet afgesloten worden.

Speelruimteplan 2018
Het nieuwe speelruimteplan wordt gefaseerd doorgevoerd, waarbij ieder jaar een nieuwe speelbuurt wordt aangepakt.
Voor 2018 was dat de speelbuurt Laag Dalem wijkpark ’t Haagje. Het totale traject van ontwerp inclusief
burgerparticipatie tot en met de oplevering duurt langer dan een jaar. Voor de zomer van 2019 wordt nog een belangrijk
deel van de werkzaamheden in Laag Dalem uitgevoerd en betaald vanuit het krediet Speelruimteplan 2018.

Vervanging 4e veld GJS door kunstgrasveld
Het 4e veld van GJS is vervangen door een kunstgrasveld en wordt volop bespeeld. De werkzaamheden zijn nog
niet afgerond. In het bestek voor dit project zat ook een opdracht tot het aanleggen van vervangende noodzakelijke
watercompensatie op de locatie. In afwachting van de definitieve plannen van de voorgenomen dijkverzwaring, die
mogelijk gevolgen heeft voor sportpark Dalem, is de definitieve locatie voor de waterberging nog niet bepaald. Deze
wordt in 2019 bekend. Het restantkrediet kan daarom nog niet worden afgesloten.

Vestingplan, vervanging meubilair
In overleg met de Werkgroep Vestingplan Gorinchem zijn in 2018 twee alternatieven voor het vervangen van het
meubilair op de wallen. De uitvoering als gevolg van de definitieve keuze vindt plaats in het tweede kwartaal 2019.

Vissteiger Dr. Schoyerstraat 2018
De vissteiger aan de Dr. Schoyerstraat wordt betrokken bij de werkzaamheden voor het waterpark Mollenburg en
staat voor 2019 op de planning. Het krediet schuift hierdoor een jaar door naar 2019. 
 

2.6.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR Regio AV
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2.7 Programma 7 Sociaal Domein

Taakvelden

Samenkracht en burgerparticipatie

Wijkteams

Inkomensregelingen

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18-

Geëscaleerde zorg 18+

Geëscaleerde zorg 18-

2.7.1 Wat hebben we bereikt met het programma Sociaal Domein?

Doel

Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf,
elkaar en de leefomgeving.

Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Kadernota Meedoen in Gorinchem 2012

Uitvoeringsdocument transities Sociaal Domein 2014

Wmo: periodiek plan Wmo 2015-2018 2014

Jeugdhulp 2014

Beleidsrijk regionaal transitie arrangement Jeugdhulp (BRTA) 2014

Beleidsvoornemens Participatiewet 2014

Beleidskader Beschermd wonen en opvang (2015-2018) 2014

Lokaal maatwerk Jeugdhulp 2016

Transformatie van Sociaal cultureel werk naar Meedoen 2016
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Maatschappelijke effecten

Indicator B/F Gerealiseerd Soort
Banen B Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar PI

Jongeren met een delict voor de rechter B % van de jongeren in de leeftijd van 12-21 jaar PI

Kinderen in uitkeringsgezinnen B % van de kinderen tot 18 jaar PI

Melding kindermishandeling B % meldingen van mishandelde kinderen 0-17 jaar PI

Netto Participatiegraad B % mensen tussen 15-67 jaar dat een baan heeft PI

Werkloze jongeren B % werkloze jongeren 16-22 jaar PI

Personen met een bijstandsuitkering B Aantal per 1000 inwoners PI

Personen met een lopend re-
integratietraject

B Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1000 inwoners in de
leeftijd van 15-74 jaar

PI

Jongeren met jeugdhulp B % jongeren tot 18 jaar PI

Jongeren met jeugdbescherming B % jongeren tot 18 jaar PI

Jongeren met jeugdreclassering B % jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar PI

Cliënten met een
maatwerkarrangement WMO

B Aantal per 1.000 inwoners PI
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2.7.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp Realisatie 2018
Wmo In juli is een resultaatgerichte werkwijze ingevoerd voor de maatwerkvoorziening Begeleiding.

We werken nu met arrangementen, gericht op resultaten, zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie. Deze werkwijze is in regionaal verband voorbereid. Sinds juli
is ook een resultaatgerichte werkwijze voor Huishoudelijke Ondersteuning ingevoerd. Alle
cliënten hebben een nieuwe indicatie gekregen. Een nieuwe CAO zorg en welzijn heeft geleid
tot het herzien van de tariefafspraken met aanbieders huishoudelijke ondersteuning. De
nieuwe tarieven zijn met terugwerkende kracht ingegaan, waarmee we voldoen aan het
beleidsuitgangspunt: “hanteren van reële marktprijzen”. De tariefsaanpassing leidt tot
aanzienlijke meerkosten. We zijn gestart met de ontwikkeling van een dementievriendelijke
gemeenschap. In de Lingewijk is een pilot gestart.

Transformatie
Beschermd wonen

In 2018 is een startbijeenkomst transformatie Beschermd Wonen georganiseerd met alle
partners en stakeholders. De gemeente en partners gaan nu de transformatie-opgave
vormgeven in een proeftuinsetting Maatwonen Gorinchem. De komende twee jaar willen we
met elkaar de infrastructuur bijstellen en een omgeving creëren en faciliteren, zodat we
inwoners een beschermd thuis setting op maat kunnen aanbieden. Dit is een ontwikkeling op
het snijvlak van lokale infrastructuur en voorzieningen Sociaal Domein en de regionale
voorzieningen Wmo Beschermd Wonen.

Transformatie Sociaal
Domein

Vanuit de transformatie Sociaal Domein hebben we in de stad meerdere pilots ingezet, zoals
de beweegcoach, een stimuleringsregeling vrijwilligerswerk en het werkfit maken van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een participatietraject ingezet voor de
ontwikkeling van het integraal sociaal beleid. In december hebben we onze deelname aan
het landelijke actieprogramma 'een tegen eenzaamheid' formeel bekrachtigd met een
handtekening.

Transformatie Sociaal
Cultureel Werk

Met de komst van een opbouwwerker konden we stevig inzetten op ondersteuning van de
bestaande buurthuizen. De buurthuizen dragen bij aan het ontmoeten en het verbinden in de
wijk. Ook is bekeken welke inzet nodig is om de buurthuisfunctie te verbeteren. Een resultaat
is dat ideeën en initiatieven sneller in de praktijk worden gebracht. Een bijkomend voordeel
is dat de betrokkenen elkaar steeds beter weten te vinden. We willen constant toetsen wat
de behoefte van de wijkbewoners is. Zo hebben we tijdens de kerstmarkt in de Haarwijk
enquêtes afgenomen bij de bezoekers.

Mensen met verward
gedrag

In 2018 is gestart met de pilot “De Wijk-GGD’er“. In dit project werken politie, Yulius GGZ, de
GGD en de gemeente samen. Mensen met verward of overspannen gedrag worden toegeleid
naar passende hulp, behandeling of ondersteuning. Het project krijgt een vervolg in 2019.
Landelijk en regionaal is besloten de opgave voor het realiseren van een sluitende aanpak
te verlengen tot en met 2020.

Sociaal team en
Jeugdteam

Het sociaal team en het jeugdteam hebben gewerkt aan de totstandkoming van een
vernieuwd sociaal team 0 - 100. Dit team moet een hulpvraag sneller, beter en doelmatiger
ondersteunen. Dit vraagt om een integraal werkend sociaal team dat goed vindbaar is en dat
volgens het principe '1 plan, 1 gezin, 1 regisseur' werkt.

Sociale
netwerkversterking
(SNV)

De hulpverleners in het Sociaal Domein hebben geïnvesteerd in intervisie en in
deskundigheidsbevordering methodisch werken Sociale Netwerkversterking. Professionals
uit zorgorganisaties werken regionaal samen.
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Reguliere taken

Onderwerp Reguliere taken
Participatiewet De regeling WSW wordt landelijk verder afgebouwd en mensen met een arbeidsbeperking

worden zoveel mogelijk geplaatst bij reguliere werkgevers. Dit heeft geleid tot een andere
huisvestingsvraag voor Avres. 2018 stond daarom in het teken van verkoop van het pand
aan de Avelingen-West en de verhuizing naar Meerkerk van een deel van de activiteiten. De
frontoffice en backoffice zijn gesplitst. Spreekuren worden nu in de wijken gehouden. Er zijn
ook nieuwe activiteiten ontplooid voor mensen met een arbeidsbeperking. Vooruitlopend op
de nieuwe inburgeringswet zijn er afspraken gemaakt met uitvoeringsorganisaties, zodat de
gebrekkige ketenaansturing rondom de integratie en participatie van statushouders in goede
banen geleid kan worden.

Preventie Preventie komt terug in alle beleidsterreinen van het Sociaal Domein. Voorlichtingsactiviteiten
vormen een belangrijk preventief middel. Zo geeft Youz drie maal per jaar voorlichting om
verslaving te voorkomen. Ze geven voorlichting over middelengebruik aan de ouders van
middelbare scholieren.

Jeugdwet De Verordening jeugdhulp, Nadere Regels en Beleidsregels zijn vastgesteld door de
gemeenten van de DG&J. Wijzigingen waren nodig door jurisprudentie en ervaringen met
uitvoering van de Jeugdwet.

Wmo In 2018 is verder uitvoering gegeven aan de Wmo.

Maatschappelijke
opgaven

We hebben 35 statushouders gehuisvest. Zo is voldaan aan de gestelde taakstelling.

Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

We hebben een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang. De resultaten worden op korte termijn bekend.
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2.7.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie 4.174 3.932 3.984 3.811 173 V
TV62 Wijkteams 2.246 2.402 2.548 2.754 206 N
TV63 Inkomensregelingen 16.367 15.006 16.532 17.424 892 N
TV64 Begeleide participatie 7.353 5.962 9.803 9.803 0 V
TV65 Arbeidsparticipatie 1.416 2.440 73 68 4 V
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 787 491 960 912 48 V
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.002 5.530 4.581 4.650 68 N
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- 7.408 6.838 8.058 7.881 176 V
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ 382 549 564 531 33 V
Lasten Sociaal domein 44.136 43.148 47.102 47.834 732 N
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie 322 180 250 199 52 N
TV62 Wijkteams 142 0 2 16 15 V
TV63 Inkomensregelingen 11.055 10.405 11.716 12.561 845 V
TV64 Begeleide participatie 0 0 987 987 0 V
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 V
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ 426 463 320 301 19 N
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 80 0 80 N
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ 1.439 185 636 1.208 572 V
Baten Sociaal domein 13.385 11.233 13.991 15.271 1.280 V
Totaal saldo van baten en lasten -30.751 -31.916 -33.111 -32.563 549 V
Stortingen reserves 562 0 550 550 0 V
Onttrekkingen reserves 314 50 714 714 0 V

Resultaat -30.999 -31.866 -32.947 -32.398 549 V

Het programma Sociaal Domein omvat vooral de lasten en baten voor de uitvoering van de drie gedecentraliseerde
overheidstaken Jeugdhulp, Wmo en Participatie. Ook aanverwante gemeentelijke taken zoals asielzoekersbeleid en
sociaal cultureel werk zijn onderdeel uit van dit programma. Per saldo is er op de budgetten Wmo, Jeugdhulp en
Beschermd Wonen en Opvang sprake van een overschot van ca. € 300.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting
2018. Het saldo van de overige verschillen bedraagt € 165.000. Conform de afspraak dat middelen voor de zorg ook
beschikbaar blijven voor de zorg wordt voorgesteld om het restant van € 0,3 mln. via de bestemming van het
rekeningresultaat 2018 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Hieronder worden dit saldo en de overige
verschillen toegelicht.

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie 
Voor het onderwijs aan vluchtelingen heeft Gorinchem in 2016 extra middelen ontvangen van het Rijk. In 2016 en
2017 werd onderwijs aangeboden via de Internationale Schakelklas in aparte huisvesting. De vergunninghouders
worden vanaf 2018 in een tijdelijke locatie gehuisvest en in 2019 verhuist de Internationale Schakelklas naar het
reguliere onderwijs. De nieuwe locatie moet worden aangepast, de restantmiddelen ad € 35.000, zijn nodig voor de
aanpassing van het gebouw. Daarom wordt voorgesteld deze incidentele middelen te bestemmen voor 2019.

Voor de ondersteuning van mantelzorgers ontvangt de gemeente middelen van het Rijk. Op basis van de werkelijke
uitgaven, waaronder kostendeclaraties en waarderingsbijdragen, resteert hiervan in 2018 een bedrag van ca.
€ 44.000. Dit is een incidenteel voordeel, omdat in 2019 extra wordt geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning.
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Vooral door de scherpe tarieven door een nieuwe aanbesteding zijn de kosten voor het Collectief Vraagafhankelijk
Vervoer € 40.000 lager dan de bijgestelde begroting (€ 675.000).

De besteding van het budget voor initiatieven uit de stad “Bliek in Actie” van € 100.000 is afhankelijk van de verzoeken
die jaarlijks bij de gemeente worden ingediend en gehonoreerd. Door het aantal en de hoogte van de aanvragen
resteert voor 2018 eenmalig een bedrag van € 38.000.

TV62 Wijkteams / TV 672 Maatwerkdienstverlening 18-
De doorontwikkeling van het sociaal team is in volle gang. Er is een efficiencyslag gemaakt op het gebied van de
coördinatie en aansturing. Dit resulteert in een eenmalig overschot van ca. € 37.000 op een begroot budget van
€ 221.000.

De kosten voor jeugdhulp zijn ook in 2018 hoger dan geraamd. Bovenop diverse bijstellingen gedurende het
kalenderjaar, wordt er ook bij de jaarafrekening een extra bijdrage van de gemeenten gevraagd. De totale
overschrijding van de bijgestelde begroting (€ 9,6 mln) bedraagt ca. € 0,2 mln.

TV63 Inkomensregelingen 
Door de definitieve vaststelling van de doeluitkering van het Rijk voor het bekostigen van de uitkeringen en de
voorlopige beschikking Bbz2004 over 2018 ontvangt de gemeente in 2018 € 755.000 meer dan begroot (€ 11,7 mln.).
Deze middelen worden 1 op 1 beschikbaar gesteld aan de GR Avres. Dit zorgt zowel aan de lasten als de batenzijde
voor een hoger bedrag dan geraamd. Ditzelfde geldt voor de eenmalige middelen van € 89.000 die in 2018 zijn
ontvangen voor de Vangnetregeling 2019.

De terug te vragen BTW over de kosten die Avres maakt, kwam de afgelopen jaren ten gunste van de deelnemende
gemeenten. In 2018 is deze systematiek gewijzigd, waarbij de terugontvangen BTW ten gunste van Avres komt. Dit
betekent een lastenverzwaring voor de gemeente, waarmee vanaf 2019 rekening is gehouden. Incidenteel levert dit
een nadeel op van € 150.000.

De uitvoering van het gemeentelijk minimabeleid vindt plaats door Avres en is vraagafhankelijk. De kosten fluctueren
daarom jaarlijks. Avres heeft de middelen voor de verbetering van de toegang en de effectiviteit van de gemeentelijke
schuldhulpverlening en van de lokale regie van het armoedebeleid voor 2018 nog niet besteed. Hierdoor en door
hogere debiteureninkomsten en een correctie/afrekening over 2017 zijn de nettokosten over 2018 € 158.000 lager
dan geraamd in 2018 (€ 1,9 mln.). Omdat Avres in 2019 verder gaat met het versterken van het gemeentelijk armoede-
en schuldenbeleid, wordt voorgesteld om de middelen hiervoor in 2018 ad € 65.000 via de bestemming van het
jaarrekeningresultaat 2018 beschikbaar te stellen in 2019.

Het aantal inwoners dat een beroep op de kwijtschelding van lokale heffingen kan doen, is toegenomen. Dit zijn vooral
de vergunninghouders die in Gorinchem gehuisvest zijn. De kosten voor kwijtschelding € 39.000 zijn structureel hoger
dan de begroting van € 598.000.

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+/TV681 Geëscaleerde zorg 18+ 
Eind 2018 is als eindafrekening Beschermd Wonen en Opvang van centrumgemeente Dordrecht € 484.000
ontvangen, naast de eerder ontvangen middelen voor lokale inzet, door een (onvoorziene) hogere rijksbijdrage in
2018. De definitieve afrekening over 2017 zorgde nog voor een nadeel van € 25.000, waarmee het totale incidentele
voordeel op € 459.000 uitkomt. Deze € 459.000 is onderdeel van het voorstel de onderdelen van het
jaarrekeningresultaat 2018, die betrekking hebben op het Sociaal Domein, te muteren op de reserve Sociale Domein.

Om de inloopfunctie GGZ, bedoeld voor mensen met chronische psychiatrische stoornissen en daarmee
samenhangende beperkingen regionaal te waarborgen, ontvangt de gemeente Gorinchem bijdragen van de
deelnemende gemeenten. Deze bijdragen ad € 112.000 en de doorbetaling hiervan aan Yulius zijn niet geraamd en
zorgen zowel aan de lasten- als aan de batenzijde voor een verschil ten opzichte van de begroting.
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Subsidies (bedragen x € 1.000) Bedrag
Vivenz maatschappelijk werk 541
The Mall 254
Ouderenbeleid 165
MEE cliëntondersteuning en netwerkversterking kwestbare inwoners 448
MEE mantelzorg 36
Jeugdzorg 216
Anti-discriminatie 13
Gorinchemse zeeverkenners 10
De Bogerd 24
De Rozenobel 18
Maatschappelijke ondersteuning 49
Padvinders 10
Stichting Podium Gorcum (subsidie minus huurkosten) 10
Vluchtelingenwerk 98
Bliek in actie 62
Yulius 74

2.7.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR DG&J
• GR Regio AV
• GR AVRES
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2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Duurzaamheid

Taakvelden

Volksgezondheid

Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen en crematoria

2.8.1 Wat hebben we bereikt met het programma Volksgezondheid en Duurzaamheid?

Doel

Gorinchem is een schone, duurzame en leefbare stad, waar we onze inwoners vitaal en gezond houden.

Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Lokaal gezondheidsbeleid 2007

Beleidsplan Duurzaamheid 2017

Maatschappelijke effecten

Indicator B/F Gerealiseerd Soort
Omvang huishoudelijk restafval B De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld

huishoudelijk afval in kg per inwoner
PI

Hernieuwbare elektriciteit B % Hernieuwbare elektriciteit van totaal
verbruikte elektriciteit

PI

Waardering algehele persoonlijke gezondheid F Score 1-10 ME

Duurzaamheidscore F Score 1-100 PI
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2.8.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp Realisatie 2018
GIDS De lopende acties van Gezond in de Stad (GIDS) in de Gildenwijk zijn voortgezet. Twee

nieuwe groepen inwoners zijn gestart met de cursus Samen in Beweging. Inwoners hebben
ook deelgenomen aan Praat met Mij. Het netwerk van GIDS-partners is verder uitgebreid en
voorbereidingen voor uitbreiding van GIDS in andere wijken zijn gestart.

Duurzaamheidsplan Het in juni 2017 vastgestelde Duurzaamheidsplan is in uitvoering, zoals staat in de eind vorig
jaar verzonden Raadsinformatiebrief.

Sinds 1 juli worden projectmatig alleen nog gasloze nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Het
Energiebesparingsproject 'het Nieuwe Wonen' is voortgezet. We hebben een publieksactie
voor het isoleren van woningen uitgevoerd. Ook hebben we een goed bezochte bijeenkomst
gehouden over energiebesparing voor bedrijven. We zijn gestart met het opstellen van een
Regionale Energiestrategie voor de regio Alblasserwaard.

We hebben een database voor Biodiversiteit gemaakt, hiervoor is een onderzoek naar het
bestand van de wilde bijen gedaan. Ons wagenpark is onderzocht op milieuvriendelijkheid
en de mogelijkheden daarvoor. Fairtrade en global goals zijn onder de aandacht gebracht bij
diverse activiteiten. Er is een concept-visie Natuur- en Milieu-educatie opgesteld. In oktober
hebben we een mobiliteitscampagne uitgevoerd voor personeel en inwoners.

Crematorium De procedure om de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan te realiseren, is
gestart.

Onderhoud
watergangen

De meeste watergangen in de Binnenstad, Gildenwijk en Haarwijk zijn door het Waterschap
Rivierenland gebaggerd. Enkele andere watergangen voldeden nog aan de norm.

Waterpark Mollenburg De eerste fase, de realisatie van de waterberging, is afgerond. We zijn begonnen met het
plaatsen van speeltoestellen en het baggeren van de sloten.

Waterplan Op initiatief van het Waterschap Rivierenland is gestart met het opstellen van nieuw beleid
voor 'klimaatadaptie'. Dit wordt regionaal opgepakt. Daarnaast zijn de laatste maatregelen
uit het geldende waterplan uitgevoerd, waaronder het waterpark Mollenburg.

Afvalwaterakkoord
met Waterschap
opstellen

Het afvalwaterakkoord is opgesteld en ondertekend in juni. In het afvalwaterakkoord zijn
voorwaarden vastgelegd voor het lozen van afvalwater op de afvalwaterzuiveringen van
Waterschap Rivierenland.

Verduurzaming
gemeentelijk
vastgoed

Op meerdere gemeentelijke gebouwen zijn zonnepanelen geplaatst. Voor de andere panden
is een Energie-Prestatie-Advies opgesteld. De uitkomsten zijn input voor toekomstige
verduurzamingsmaatregelen.
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Reguliere taken

Onderwerp Reguliere taken
Gezondheidsbeleid Een belangrijk deel van het gezondheidsbeleid, zoals vaccinatiebeleid, Leerplicht en Toezicht

Kinderopvang, wordt ingevuld door de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Riolering Op diverse plaatsen is de riolering gereinigd, vervangen en gerenoveerd. Dit met het oog op
een duurzaam en doelmatig rioolstelsel. In 2018 hebben we onder andere in de straten
Barbierstraat, Dalembolwerk, Dokter van Stratenweg, Kasteleinstraat en Tapperstraat het
riool vervangen. In de Franklinweg hebben we het riool gerenoveerd.

2.8.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV71 Volksgezondheid 1.412 1.414 1.553 1.526 27 V
TV72 Riolering 2.762 2.854 3.037 3.067 30 N
TV73 Afval 3.404 2.853 3.061 3.379 318 N
TV74 Milieubeheer 1.076 1.292 1.289 1.242 47 V
TV75 Begraafplaatsen en crematoria 395 645 3.030 3.049 18 N
Lasten Volksgezondheid en Duurzaamheid 9.049 9.057 11.970 12.263 293 N
TV71 Volksgezondheid 71 0 0 3 3 V
TV72 Riolering 3.876 3.842 3.932 3.999 67 V
TV73 Afval 3.634 3.389 3.361 3.337 24 N
TV74 Milieubeheer 28 3 20 56 35 V
TV75 Begraafplaatsen en crematoria 132 424 177 170 7 N
Baten Volksgezondheid en Duurzaamheid 7.740 7.657 7.490 7.565 75 V
Totaal saldo van baten en lasten -1.309 -1.400 -4.480 -4.698 218 N
Stortingen reserves 0 65 0 610 610 N
Onttrekkingen reserves 174 150 150 726 576 V

Resultaat -1.135 -1.315 -4.330 -4.582 252 N

TV71 Volksgezondheid
Voor de uitvoering van het project Gezondheid In De Stad (GIDS) ontvangt de gemeente tot en met 2021 middelen
van het Rijk. Hiervoor is een meerjarig uitvoeringsplan GIDS opgesteld. Op basis van dit plan wordt een deel van de
inzet van de Beweegcoach gefinancierd. Daarnaast zijn de middelen in 2018 ingezet in de Gildenwijk om met inwoners
te werken aan een gezonde leefstijl. De spin-off van deze inzet is zelfs groter, omdat ook het netwerk van de
deelnemers profiteert van de gezondere maaltijden en andere (leer)effecten. Om het meerjarig plan volledig uit te
kunnen voeren wordt voorgesteld om de resterende GIDS-middelen ad € 51.000 via de bestemming van het resultaat
2018 beschikbaar te houden voor 2019.

TV72 Riolering 
De gemeente heeft 40% (€ 52.000) van de kosten voor het herstel van de calamiteit met de persleiding bij de
Evenementenhal voorgeschoten en het Waterschap Rivierenlanden de overige 60%. De verwachting is dat alle kosten
worden vergoed door de Evenementenhal, hiervoor is een "nog te ontvangen bijdrage" opgenomen, waarmee dit per
saldo geen effect heeft op het resultaat van dit programma.

TV73 Afval
De verwerkingskosten huishoudelijk afval zijn € 235.000 hoger uitgevallen, vooral doordat de belasting op de
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verbrandingskosten met meer dan 10% is verhoogd. Daarnaast is de keuring op PMD-stromen (plastic, metaal en
drankkartonverpakkingen) strenger geworden. De gemeente ontvangt per afvallading een vergoeding. Als de
afvallading wordt afgekeurd, vervalt de vergoeding. Deze lading moet dan samen met het reguliere afval worden
aangeboden, waardoor de verbrandingskosten toenemen. De kosten van verwerking van recyclebare producten zijn
ca. € 17.000 hoger uitgevallen.

De huidige manier van compostering voldoet niet meer aan de wetgeving, waardoor het merendeel van het groenafval
afgevoerd moet worden. Dit leidt tot extra kosten van ca.€ 37.000. Het afvoeren van groenafval is duurder dan (onder
de oude regelgeving) composteren. Met deze structurele kostenstijging is in de begroting 2019 al rekening gehouden.

In de binnenstad zijn extra ondergrondse containers geplaatst. Hierdoor moest een deel van de oude begraafplaats
op de Groenmarkt geruimd worden. De kosten zijn gedeeld met Waardlanden. Het aandeel van de gemeente bedroeg
afgerond € 28.000.

Reserves
Voor de uitvoering van het Beleidsplan Duurzaamheid is bij de vaststelling van de begroting 2018 besloten een reserve
duurzaamheid te vormen van € 610.000. De voeding van deze reserve gebeurde vanuit de Algemene reserve.

Subsidies (bedragen x € 1.000) Bedrag
DG&J/GGD ZHZ 24
Van Andel-Spruijt Natuurcentrum 44

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en
N = Nadeel)

Budget Realisatie t/m
2017

Realisatie
2018

Totaal
realisatie

Verschil Gereed

Lasten
Beschoeiingen 1.269 0 561 561 708 V nee
Composteerterrein 225 0 208 208 17 V nee
Duurzaamheid 271 0 42 42 229 V nee
GRP 2016 900 726 169 895 5 V ja
GRP 2017 760 476 285 761 1 N ja
GRP 2018 860 0 334 334 526 V nee
GRP Waterpark met kunstwerken Mollenburg 525 36 447 483 42 V nee
PV zonnepanelen 165 57 92 150 16 V nee
Recreatie Waterpark Mollenburg 75 10 3 13 62 V nee
Geluidsscherm Banneweg 115 0 12 12 103 V nee
Totaal Lasten 5.165 1.305 2.153 3.459 1.706 V
Baten
GRP 2016 900 726 169 895 5 N ja
GRP 2017 760 475 285 760 0 ja
GRP 2018 860 0 334 334 526 N nee
GRP Waterpark met kunstwerken Mollenburg 525 36 203 239 286 N nee
Geluidsscherm Banneweg 75 0 12 12 63 N nee
Totaal Baten 3.120 1.237 1.003 2.240 880 N
Totaal investeringen 2.045 68 1.150 1.219 826 V
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Beschoeiingen 
Met de aanleg en vervanging van de beschoeiingen wordt momenteel een inhaalslag gepleegd. Hiervoor zijn voor de
periode 2017-2024 middelen van in totaal € 3,1 mln. in de begroting opgenomen. Het restantkrediet over 2017 en
2018 ad € 7 ton wordt in 2019 geheel besteed, waarna het bij de jaarrekening 2019 kan worden afgesloten.

Duurzaamheid
Het beschikbaar gestelde krediet is meerjarig voor de uitvoering van het beleidsplan Duurzaamheid in de jaren 2017
tot en met 2021.

PV zonnepanelen
Het project is eind 2018 afgerond, maar de laatste financiele afwikkeling vindt plaats in 2019. Conform de voorwaarden
van de aanbesteding wordt de laatste 5% betaald als 12 maanden na oplevering aan de opbrengst verwachtingen is
voldaan.

Recreatie waterpark Mollenburg
Het budget is bedoeld voor het creëren van wandelpaden. Natuurlijk spelen is onderdeel van de aanleg van het
waterpark Mollenburg. De werkzaamheden voor recreatie worden pas na uitbreiding van het stedelijk waterplan in
Gorinchem-West (Mollenburg) uitgevoerd.

Gemeentelijk Rioleringsprogramma 2018
Door participatie met de buurt en betrokken partijen vergt de voorbereiding van de werkzaamheden uit het
rioleringsprogramma (extra) tijd. Door deze gedegen voorbereiding en in een enkel geval door de omvang/complexiteit
van de projecten zijn niet alle werkzaamheden in 2018 uitgevoerd. Deze worden in 2019 uitgevoerd, of afgerond.

Geluidsscherm Banneweg
Het geluidscherm aan de Banneweg is begin 2019 gerealiseerd. De aanvullende werkzaamheden op het gebied van
aanplant en verdere inrichting van de openbare ruimte vindt in het tweede kwartaal 2019 plaats. Hierna wordt het
krediet financieel afgesloten en wordt de definitieve subsidie van de Provincie aangevraagd.

2.8.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR DG&J 
• GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
• GR Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken 
• GR Reinigingsdienst Waardlanden
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2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke
vernieuwing

Taakvelden

Ruimtelijke ordening

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen

2.9.1 Wat hebben we bereikt met het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke
ordening en Stedelijke vernieuwing?

Doel

Het versterken van de woon- en leefomgeving en het bevorderen van de vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.

Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Woonagenda 2.0 2013

Welstandsnota gemeente Gorinchem 2013

Nota Vastgoedbeleid 2014

Nota Grondbeleid 2015-2019 2015

Raadsbesluit Waterplan Mollenburg 2017

Maatschappelijke effecten

Indicator B/F Gerealiseerd Soort
Gemiddelde WOZ-waarde B € x 1000 PI

Nieuw gebouwde woningen B Aantal per 1.000 woningen PI

Demografische druk B De som van de 0 tot 15-jarigen en 65 jaar of ouder,
in verhouding tot de 15 tot 65-jarigen

PI

Gemeentelijke woonlasten
éénpersoonshuishouden

B € per jaar PI

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

B € per jaar PI
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2.9.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp Realisatie 2018
Bestemmingsplannen Er zijn twee voorontwerp bestemmingsplannen in procedure gebracht, te weten Hotel Oost

II en Einsteinstraat. De bestemmingsplannen Binnenstad e.o. herziening Erfgoed en
Vlietskade 80-82 zijn vastgesteld. Lingewijk-Noord herziening Merwedekanaal, Buitengebied
en Groote Haar hebben de status van onherroepelijk gekregen.

Wonen De besluitvorming over de Woon- en transformatievisie is, in verband met onduidelijkheid
over de uitkomsten van de regiodeals en het onderzoek door het bureau Berenschot naar de
centrumrol van Gorinchem, doorgeschoven naar het tweede kwartaal 2019.

Omgevingsvisie In ons - in september 2018 - vastgesteld Programmaplan Invoering Omgevingswet staat het
maken van een omgevingsvisie (indicatief) gepland voor de periode 2021-2024. We gaan
eerst aan de slag met het bepalen van onze ambities voor bijvoorbeeld groei, bereikbaarheid
en duurzaamheid. Dit zijn belangrijke 'onderleggers' voor een integrale omgevingsvisie.
Overigens is er al een start gemaakt met de bouwstenen 'Regionale Energiestrategie' en het
'Bereikbaarheidsplan' als uitvoering van de raadsopdracht Mobiliteit.

Reguliere taken

Onderwerp Reguliere taken
Vergunningverlening In 2018 zijn er 534 omgevingsvergunningen (Wabo) afgehandeld. Het betreft

omgevingsvergunningen bouwen (195), ontheffingen strijdig gebruik bestemmingsplan (45),
omgevingsvergunning monumenten (17), sloopmeldingen algemeen (129) en asbest (52).

Grondexploitaties In 2018 is verder uitvoering gegeven aan de gemeentelijke grondexploitaties. In de paragraaf
Grond- en vastgoedbeleid staan de resultaten hiervan.

Vastgoed De gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt beheerd conform het vastgoedbeleid. In 2018
zijn diverse panden verduurzaamd. Ook is een aantal panden afgestoten, bijvoorbeeld
Tolsteeg 6 (Affuitloodsen) en Mozartstraat 2 (Kinderdagverblijf).

Omgevingswet Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In de tweede helft van 2018 is gestart
met de voorbereidingen, zodat de implementatie succesvol kan verlopen. Er is een kick-off
gehouden om de gevolgen van de nieuwe wet op hoofdlijnen duidelijk te maken. Aan de hand
van een programmaplan wordt de komende tijd benut om de stad en de gemeentelijke
organisatie voor te bereiden op deze wetswijziging. Zowel bij de kick-off als bij het
programmaplan wordt breder gekeken dan alleen het fysieke domein. De Omgevingswet
raakt namelijk ook het Sociaal Domein. Immers, hét uitgangspunt van de Omgevingswet is
dat het gaat om het inzetten/benutten van de (fysieke) ruimte voor het bereiken van
maatschappelijke doelen, zoals gezondheid, beweging en ontmoeting.
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2.9.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV81 Ruimtelijke Ordening 468 490 440 451 11 N
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 8.196 7.106 10.123 14.472 4.349 N
TV83 Wonen en bouwen 3.228 2.054 4.197 3.827 370 V
Lasten VROSV 11.891 9.651 14.761 18.750 3.989 N
TV81 Ruimtelijke Ordening 16 9 9 12 4 V
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 11.864 7.519 10.447 15.191 4.745 V
TV83 Wonen en bouwen 4.152 1.342 3.657 4.082 426 V
Baten VROSV 16.032 8.870 14.112 19.286 5.174 V
Totaal saldo van baten en lasten 4.141 -781 -649 536 1.185 V
Stortingen reserves 335 486 382 204 178 V
Onttrekkingen reserves 0 75 125 86 39 N

Resultaat 3.806 -1.192 -907 417 1.324 V

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
Het taakveld grondexploitaties bevat de lasten en baten van de gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw en
de grondexploitatie Hoog Dalem. Het voordeel op dit taakveld wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de
verschillende grondexploitaties een beter resultaat laten zien door o.a. dalende rentekosten. Daardoor kan de
gevormde verliesvoorziening gedeeltelijk vrijvallen, Hoog Dalem voor € 0,28 mln. en Lingewijk-Zuid voor € 0,27 mln.
Daarnaast is er sprake van een (verplichte) tussentijdse winstneming van Kleine Haarsekade (€ 0,1 mln.). In de
paragraaf Grondbeleid en vastgoedbeleid van deze Jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitaties
uiteengezet.
De gemeente ontvangt jaarlijks een bijdrage van de CV Hoog Dalem op basis van het aantal verkochte m2 grond
voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen. Deze valt dit jaar € 0,2 mln. lager uit, doordat er minder
grondverkoop waren dan begroot. De toevoeging aan de reserve infrastructuur valt daardoor dus ook € 0,2 mln. lager
uit. 
Een belangrijke gebeurtenis na balansdatum is het arrest voor de schadeloosstelling (onteigening) van de gronden
middengebied Hoog Dalem. De schadeloosstelling is als last verantwoord en wordt in 2019 betaald. De gronden van
het middengebied worden ingebracht in CV Hoog Dalem en de opbrengst, die in 2019 wordt ontvangen, is als inkomst
opgenomen.

TV83 Wonen en bouwen
Het voordeel bij de lasten op dit taakveld is vooral het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

De Visie van de stad is in oktober 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. Voor het faciliteren van initiatieven die
bijdragen aan het behalen van de elf ambities van de Visie heeft de raad in de begroting 2018 € 300.000 ter
beschikking gesteld. Van dit bedrag is in 2018 ca. € 175.000 uitgegeven. Om het restant van € 125.000 beschikbaar
te houden voor initiatieven die bijdragen aan het behalen van de ambities wordt een bestemmingsvoorstel gedaan.

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Omdat de implementatiedatum verschoven is van 2019 naar
2021 is in de tweede helft van 2018, op basis van een vastgesteld programmaplan, begonnen met het voorbereiden
van organisatie en stad op de komst van deze wet. Het gevolg van deze latere start is dat van het budget van € 200.000
dat voor 2018 beschikbaar was eind van het jaar nog ca. € 145.000 over is. Door een bestemmingsvoorstel bij deze
jaarrekening wordt voorgesteld dit bedrag in een bestemmingsreserve te storten voor de inzet in 2020. Ook in 2020
moeten acties ondernomen worden om organisatie en stad goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet,
inclusief de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de begroting van 2019 is voor de uit te voeren
werkzaamheden reeds € 180.000 beschikbaar.
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Met de informatiebrief van het college - 2018 nr.2152 is de raad op de hoogte gebracht van de "Uitkomsten van het
collegeonderzoek Toezicht en Handhaving". In het voorstel zijn meerdere acties benoemd om ervoor te zorgen dat
de gemeente weer gaat voldoen aan de wetgeving VTH en kwaliteitsverordening VTH. Zo wordt er een beleidskader
opgesteld en een nieuw VTH-monitoringssysteem aanbesteed. Om deze acties te realiseren, zijn in 2018 aan
verschillende bureaus opdrachten gegeven. De werkzaamheden worden in 2019 afgerond. Daarom wordt voorgesteld
het resterende incidentele budget van € 95.000 te bestemmen voor 2019.

Het voordeel bij de baten wordt met name veroorzaakt doordat het onderdeel bouwvergunningen een positief resultaat
laat zien van ca. € 255.000. Dit heeft te maken met het feit dat in het laatste kwartaal meer bouwvergunningen zijn
verleend, wat meer legesinkomsten heeft opgeleverd. Grote projecten waren: Windpark Grote Haar, Gevelrenovatie
Torenflat en het bouwen van 5 woningen Hinderdam.

Tenslotte is er een aantal panden verkocht en kon de gevormde verliesvoorziening voor diverse panden gedeeltelijk
vrijvallen, dat levert een incidenteel voordeel op van € 105.000.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en
N = Nadeel)

Budget Realisatie t/m
2017

Realisatie
2018

Totaal
realisatie

Verschil Gereed

Lasten
Grond Revetsteeg 399 312 0 312 87 V ja
Hotel Buiten de Waterpoort 175 174 81 255 80 N nee
Fietsroutes Gorinchem-Oost 180 0 0 0 180 V nee
Totaal Lasten 754 486 81 567 187 V
Baten
Grond Revetsteeg 101 0 101 101 0 ja
Fietsroutes Gorinchem-Oost 82 0 0 0 82 N nee
Desinvestering Stalkaarsen 3 15 0 15 15 0 ja
Desinvestering Mozartstraat 2 76 0 76 76 0 ja
Totaal Baten 274 0 192 192 82 N
Totaal investeringen 480 486 -111 375 105 V

Hotel Buiten de Waterpoort 
De werkzaamheden die in het kader van de bouw van het hotel Buiten de Waterpoort voor rekening van de gemeente
komen, zijn nog niet geheel afgerond. Tot op heden is er ca. € 80.000 meer uitgegeven. Bij de Turap 2018 is
aangegeven dat de uiteindelijke hoogte van de kosten nog niet duidelijk is, ook nu is dat nog niet geheel duidelijk.
We verwachten nog kosten voor de herinrichting van de openbare buitenruimte.

Fietsroutes Gorinchem-Oost
De voorbereidingen voor de fietsvoorzieningen in Gorinchem-Oost zijn via inspraak en participatie met de bewoners
en overige betrokkenen in 2018 plaatsgevonden. De daadwerkelijke uitvoering van het plan vindt plaats in 2019. De
verwachting is dat het gehele krediet van € 180.000 hiervoor nodig is, waarna de definitieve Provinciale subsidie kan
worden aangevraagd.

2.9.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
• GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
• GR Regio AV
• Hoog Dalem C.V.
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2.10 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen staan voor de baten in de
jaarstukken die niet gekoppeld zijn aan een specifiek
programma en de bijbehorende kosten op die
onderdelen. Deze baten dienen als algemeen
dekkingsmiddel voor de begroting als geheel. In de
paragraaf lokale heffingen vindt u een aantal onderdelen
van deze gemeentelijke inkomstenbronnen.

2.10.1 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV05 Treasury 79 5 7.299 7.450 151 N
TV061 OZB woningen 197 214 214 230 15 N
TV062 OZB- niet woningen 0 34 34 0 34 V
TV063 Parkeerbelasting 8 12 12 11 1 V
TV064 Belasting Overig 57 74 74 64 10 V
TV08 Overige baten en lasten 43 120 388 318 70 V
Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen 10.156 458 8.020 8.072 52 N
TV05 Treasury 3.237 1.067 1.213 1.235 21 V
TV061 OZB woningen 4.254 4.381 4.381 4.364 16 N
TV062 OZB- niet woningen 4.821 5.019 5.019 4.863 156 N
TV063 Parkeerbelasting 1.718 1.530 1.575 1.773 198 V
TV064 Belasting Overig 775 818 712 691 21 N
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds 58.558 60.188 60.985 61.638 653 V
TV08 Overige baten en lasten 2.142 0 641 641 0 V
Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen 75.503 73.003 74.526 75.204 678 V
Totaal saldo van baten en lasten 65.347 72.545 66.506 67.132 626 V
Stortingen reserves 1.787 1.521 0 0 0 V
Onttrekkingen reserves 87 427 13.881 13.881 0 V

Resultaat 63.647 71.451 80.387 81.013 626 V

TV05 Treasury
In de PPN 2019 is de Raad geïnformeerd over de mogelijkheid tot herfinanciering van een aantal hoogrentende
geldleningen en de daaruit voortvloeiende verwachte, structureel lagere rentelast. De verwachte resultaten hiervan
zijn vervolgens opgenomen in de begrotingscijfers 2019-2022. Het herfinancieren van deze leningen ging gepaard
met het naar voren halen van de toekomstige renteverplichting. Dit heeft per saldo gezorgd voor een eenmalig nadeel
van € 159.000 in 2018, zoals uiteengezet is in de raadsinformatiebrief (2240) van januari 2019. Structureel zal deze
aanpassing een rente voordeel van ca. € 1,1 mln. opleveren.
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TV062 OZB niet-woningen 
Voor wat betreft de OZB niet-woningen wordt de afwijking vooral veroorzaakt, doordat de werkelijke waarde-
ontwikkeling ongunstiger uitvalt dan waar bij de begroting, en berekening van de tarieven, is vanuit gegaan. Bij de
begroting is er namelijk vanuit gegaan dat de waarden van de niet-woningen zouden stabiliseren. In werkelijkheid zijn
de waarden nog met ca. 2% gedaald.
 
TV063 Parkeerbelasting
De meeropbrengsten vanuit parkeerbelasting wordt vooral veroorzaakt, omdat het betaalgedrag verder verbeterde.
De inzet van het instrument belparkeren leidt tot meer betaalgemak en tot beter betaalgedrag.
 
TV07 Alg. uitkeringen en uitk. Gemeentefonds
De gemeente heeft bij de decembercirculaire 2018 een extra bijdrage ontvangen voor "Versnelling lokale aanpak
tegen eenzaamheid" (€ 150.000), "Impulsgelden Weerbaar Bestuur" (€ 120.000), Baankansen (€ 48.000) en
"Informatieplicht energiebesparende maatregelen" (€ 6.000). Wij stellen voor om de hiervoor ontvangen € 324.000
via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2019. Verder is er op de algemene uitkering, door een bijstelling
van diverse gebruikte maatstaven, een incidenteel voordeel ontstaan van ca. € 250.000.

TV08 Overige baten en lasten
Er is een toevoeging van € 74.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren gedaan in 2018. Voor vorderingen inzake
gemeentelijke heffingen wordt een voorziening gevormd, als die langer open staan dan twee jaar. Dan wordt het
bedrag eerst gedeeltelijk voorzien. Als betaling langer uitblijft, worden ze geheel voorzien. De toename in 2018 wordt
vooral veroorzaakt door twee openstaande posten die inmiddels langdurig openstaan.
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2.11 Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overhead
Kosten van overhead zijn alle kosten die samenhangen
met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in
het primaire proces. Overheadkosten worden integraal
opgenomen in het "overzicht overhead" en niet verdeeld
naar de verschillende beleidsterreinen in de
programma's. De uitzondering hierop is het deel van
overhead dat bij investeringen en grondexploitaties hoort.
Dit deel wordt wel toegerekend. Het overheadtarief wordt
berekend door de totale overheadlasten van het taakveld
overhead te delen door de totale directe
personeelskosten.

Vennootschapsbelasting
Het taakveld vennootschapsbelasting bevat de lasten
van de jaarlijks (eventueel) te betalen vennootschapsbelasting.

Onvoorzien
De post onvoorzien wordt jaarlijks in de begroting opgenomen voor eventuele onvoorziene uitgaven.

2.11.1 Wat heeft dit gekost?

Overhead
Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV04 Overhead 12.475 11.963 12.457 12.701 243 N
Lasten Overzicht overhead 12.475 11.963 12.457 12.701 243 N
TV04 Overhead 602 507 492 470 22 N
Baten Overzicht overhead 602 507 492 470 22 N
Totaal saldo van baten en lasten -11.873 -11.455 -11.966 -12.231 265 N
Stortingen reserves 290 293 2.793 2.793 0 V
Onttrekkingen reserves 454 1.183 1.183 1.183 0 V

Resultaat -11.709 -10.566 -13.576 -13.841 265 N

TV04 Overhead
Het nadeel van ca. € 265.000 op het taakveld overhead heeft te maken met de kosten voor het inhuren van personeel.
De kosten van deze inhuur (wegens ziekte, op vacatures of voor tijdelijke werkzaamheden) konden niet volledig
binnen de beschikbare budgetten opgevangen worden, vooral waar het gaat om de inhuur op leidinggevende functies.
Er is – gelet op de lopende organisatieontwikkeling en reorganisatie – wel een bewuste keuze gemaakt om vacatures
voor leidinggevende functies niet met vaste formatie in te vullen maar met inhuur. Nu bekend is hoe de nieuwe
structuur eruit komt te zien, zal na de invoering hiervan medio mei 2019 deze inhuur verdwijnen. Dit is ook in lijn met
de afspraken in het Gorcums Akkoord.
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Investeringen (bedragen x € 1.000 V =
Voordeel en N = Nadeel)

Budget Realisatie
t/m 2017

Realisatie
2018

Totaal
realisatie

Verschil Gereed

Lasten

Aanhanger tractor Beko super 450 2015 25 0 0 0 25 V nee

Vervanging telefooncentrale 2017 200 14 81 95 105 V nee

Software en hardware 2018 231 0 154 154 76 V nee

Informatiebeleid 2018-2021 540 0 88 88 452 V nee

Communicatie 2018 100 0 78 78 22 V nee

Aanhanger tractor Beko super 451 2017 27 0 0 0 27 V nee

New Holland tractor T4050 75 0 0 0 75 V nee

Vervangingsplan inventaris 2018 125 0 0 0 125 V nee

Totaal lasten 1.323 14 401 415 908 V
Baten

Software en hardware 2018 0 0 2 2 2 V nee

Totaal Baten 0 0 2 2 2 V
Totaal investeringen 1.323 14 403 417 910 V

Aanhanger tractor Beko Super 450 2015 en 451 2017
De aanhangers voor de Beko tractors zijn technisch nog niet afgeschreven en hoeven daardoor nog niet te worden
vervangen. Bij de actualisatie van het vervangingsplan voor de gemeentelijke vervoersmiddelen wordt opnieuw bezien
of en wanneer daadwerkelijke vervanging noodzakelijk is. Na besluitvorming worden de financiële gevolgen verwerkt
in de begroting.

Informatiebeleid 2018
Het beschikbaar gestelde krediet is meerjarig voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Vervanging telefooncentrale 2017
De implementatie van het telefoniesysteem is in 2018 gestart en het nieuwe systeem is dat jaar ook in gebruik
genomen. De laatste werkzaamheden en het optimaliseren van verbindingen tussen systemen vinden begin 2019
plaats. De finale oplevering en de financiële afwikkeling wordt dan ook in 2019 verwacht.

Vennootschapsbelasting (VpB)

Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2017

Begroting
primitief

2018

Begroting
na wijziging

2018

Jaar-
rekening

2018

Verschil

TV09 Vennootschapsbelasting 80 0 75 8 67 V
Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting 80 0 75 8 67 V
TV09 Vennootschapsbelasting 0 0 0 153 153 V
Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting 0 0 0 153 153 V
Totaal saldo van baten en lasten -80 0 -75 146 221 V
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 V
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 V

Resultaat -80 0 -75 146 221 V

TV09 Vennootschapsbelasting 
De gemeente heeft over de jaren 2016 tot en met 2018 op basis van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting
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betaald. Inmiddels zijn alle betaalde bedragen terugontvangen, omdat de gemeente over deze jaren geen
vennootschapsbelasting verschuldigd is. Hierdoor resteert er ultimo 2018 een voordeel van € 221.000.

Onvoorzien
Exploitatie 
(bedragen x € 1.000 
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-
rekening

2016

Begroting
primitief

2017

Begroting
na wijziging

2017

Jaar-
rekening

2017

Verschil

TV99 Onvoorzien 0 100 100 0 100 V
Lasten Overzicht onvoorzien 0 100 100 0 100 V
Baten Overzicht onvoorzien 0 0 0 0 0 V
Totaal saldo van baten en lasten 0 -100 -100 0 100 V
Stortingen reserves 0 0 0 0 0 V
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 V

Resultaat 0 -100 -100 0 100 V

TV99 Onvoorzien 
Het budget voor onvoorziene kosten van € 100.000 is in 2018 niet gebruikt.
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3 Jaarverslag: Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.1.1 Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van gemeente Gorinchem toereikend is om
de financiële gevolgen van risico’s die zij loopt, op te kunnen vangen.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit:
1. De beschikbare weerstandscapaciteit: alle middelen en mogelijkheden om onvoorziene gebeurtenissen op te
vangen.
2. De benodigde weerstandscapaciteit: Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (zoals voorzieningen)
én die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente.

3.1.2 Vastgesteld beleid

Voor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is het volgende vastgestelde beleidskader van
toepassing:

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen 2017

3.1.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel staat hoe de beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 miljoen) Jaarrekening
2017

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
na wijziging

Jaarrekening
2018

Algemene reserve 35,7 36,1 37,0 24,1
Onbenutte belastingcapaciteit 2,4 2,4 2,5 0,3
Post onvoorzien 0,1 0,1 0,1 0,1
Meerjarige begrotingssaldi 3,5 4,4 3,4 0,0

Totale weerstandscapaciteit 41,7 43,0 43,0 24,5

De totale weerstandscapaciteit is gedaald van € 41,7 miljoen bij de jaarrekening 2017 naar € 24,5 miljoen bij deze
jaarrekening. Het verloop van de algemene reserve staat in onderstaande tabel. Het jaarrekeningresultaat 2018 is
hierin nog niet meegenomen.
 
Saldo algemene reserve (bedragen in € x 1.000) 2018
Stand 1-1-2018 35.669
Resultaatbestemming 2017 1.181
Herfinanciering langlopende leningen -7.300
Vorming voorziening grafrechten -2.400
Vorming reserve organisatieontwikkeling -2.000
Vorming reserve ICT -500
Overige onttrekkingen PPN 2018 -1.036
Begrotingssaldo 2018, incl. Turap 501

Saldo algemene reserve ultimo boekjaar 24.115
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3.1.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Om de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen, zijn allereerst de risico's geïdentificeerd. Vervolgens is gekeken
naar de kans van optreden van het risico: erg onwaarschijnlijk, waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk of er zijn duidelijke
indicatoren die wijzen op optreden. Deze kansen zijn uitgedrukt in procenten. Vervolgens is deze kans
vermenigvuldigd met de financiële grondslag voor de berekening van het risico (kolom bedrag). Als het risico
meerjarige financiële effecten heeft, wordt het risico voor maximaal vier jaar meegenomen in de benodigde
weerstandscapaciteit. Jaar 1 voor 100%, jaar 2 voor 75%, jaar 3 voor 50% en jaar 4 voor 25%. Dat betekent dat vanaf
het jaar van optreden van een risico de gemeente maximaal vier jaar de tijd heeft om het financiële effect voor 100%
in de begroting op te vangen.

In deze paragraaf staan eerst de risico's met een incidenteel financieel effect. Vervolgens bespreken we de risico's
met een structureel financieel effect, als laatste bespreken we de risico's zonder een financieel effect voor de
benodigde weerstandscapaciteit.

Benodigde weerstandscapaciteit
(bedragen x € 1 miljoen)

Begroting
2019

Kans Bedrag 2018 2019 2020 2021 Huidig

Incidenteel financieel effect
1. Gemeentelijke grondexploitaties 3,86 3,29 3,29
2. Hoog Dalem 2,89 0,69 0,69
3. Waarborgen en garanties 5,94 12,5% 46,40 5,80
4. Uitgegeven geldleningen 0,10 12,5% 0,64 0,08
5. Station Papland 2,28 87,5% 2,60 2,28
Structureel financieel effect
6. Verwerkingskosten afval - 87,5% 0,30 0,26 0,20 0,13 0,07 0,66
7. Bedrijfsvoering 0,23 37,5% 0,25 0,09 0,07 0,05 0,02 0,23
8. Dividendinkomsten 0,11 12,5% 0,35 0,04 0,03 0,02 0,01 0,11
9. Verbonden partijen 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Gemeentefonds 0,56 87,5% 0,60 0,53 0,39 0,26 0,13 1,31
11. Leegstand panden 0,77 87,5% 0,35 0,31 0,23 0,15 0,08 0,77
12. BTW sport 0,66 12,5% 0,30 0,04 0,03 0,02 0,01 0,09

Totaal benodigde
weerstandscapaciteit 17,71 55,77 1,27 0,95 0,63 0,32 15,31

Risico's met een incidenteel financieel effect

1. Gemeentelijke grondexploitaties
De risico's rondom de gemeentelijke grondexploitaties zijn ingeschat op ruim € 3 miljoen. De risico's zijn in de
paragraaf Grondbeleid op hoofdlijnen toegelicht en in het MPG uitgesplitst per grondexploitatie. Omdat deze risico's
individueel gewogen zijn (conform de voorgeschreven methodiek), is er geen percentage opgenomen in de tabel. De
daling ten opzichte van de inschatting bij de begroting 2019 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een afgenomen
risico binnen de grondexploitatie Groote Haar.
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2. Hoog Dalem
In januari 2019 heeft er een gerechtelijke uitspraak plaatsgevonden over de onteigening van het "middengebied Hoog
Dalem". De financiële uitkomsten van deze uitspraak worden door de CV Hoog Dalem meegenomen in de actualisatie
van de grondexploitatie. Om het nadelige effect te compenseren, is een regeling Middengebied opgesteld. Voor het
gemeentelijk aandeel in deze regeling is een voorziening getroffen (zie hiervoor de financiële toelichting op
programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing). In het weerstandsvermogen wordt
nu uitsluitend nog rekening gehouden met de risico's van (eventuele) vertraging, toenemende plankosten en
kostenstijging voor civieltechnische werken. Dit levert een totaalrisico op van ca. € 0,7 mln. Omdat deze onderliggende
risico's individueel gewogen zijn (conform de voorgeschreven methodiek), is er geen percentage opgenomen in de
tabel.

3. Garanties
De gemeente Gorinchem staat voor circa € 46 miljoen garant voor leningen van bijvoorbeeld deelnemingen,
onderwijsinstellingen en verenigingen. Deze € 46 miljoen vormt de financiële grondslag voor de berekening van het
risico. Een onderverdeling van deze garanties staat in de toelichting op de balans bij het onderdeel 'Niet uit de balans
blijkende verplichtingen'. De kans dat de gemeente wordt aangesproken voor schulden / leningen van deze instanties
is ingeschat als erg onwaarschijnlijk (12,5%).

4. Uitgegeven geldleningen
De gemeente Gorinchem heeft circa € 0,64 miljoen leningen verstrekt aan bijvoorbeeld stichtingen. Deze
€ 0,64 miljoen vormt daarmee de financiële grondslag voor de berekening van het risico. Voor een onderverdeling
van deze uitgegeven geldleningen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans bij het onderdeel 'Overige
langlopende leningen'. De kans dat één of meer van deze stichtingen hun lening niet kunnen terugbetalen, wordt
ingeschat op erg onwaarschijnlijk (12,5%).

5. Station Papland
In de Perspectiefnota 2017-2020 is in het hoofdstuk Relevante ontwikkelingen station Papland genoemd: Voor de
aanleg van station Gorinchem Noord / Papland op de MLL is besloten dat de aanleg wordt uitgesteld en in principe
'meeloopt' met de ontwikkeling van bedrijventerrein Groote Haar.
De uitgifte van het bedrijventerrein is afhankelijk van de realisatie van een tijdelijke extra ontsluiting op de A27.
Daarmee is niet met zekerheid te zeggen wanneer met de aanleg van het station gestart wordt. Het totale tekort wordt
ingeschat op circa € 2,6 miljoen (en als zeer waarschijnlijk, 87,5%). Zodra er meer duidelijkheid is over het moment
waarop het station gerealiseerd wordt, wordt bezien hoe de financiering van de totale investering plaatsvindt, mede
in relatie tot de al beschikbaar gestelde middelen.

Risico's met een structureel financieel effect

6. Verwerkingskosten afval
Bij de verbonden partij Waardlanden liggen de risico's momenteel vooral in de toenemende kosten voor de
afvalverwerking. Het uitgangspunt is dat er kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht bij de inwoners.
Bij de jaarstukken 2018 van Waardlanden is gebleken dat, ondanks de doorgevoerde verhoging van de tarieven vanaf
2019, er een extra kostenstijging verwacht wordt van ca € 0,3 mln. De tarieven kunnen hierop in 2019 niet meer
worden aangepast. Voor het tekort wordt in 2019 dekking gezocht. Voor latere jaren wordt nog bekeken hoe met deze
tekorten wordt omgegaan. Voorzichtigheidshalve wordt hiermee rekening gehouden in het weerstandsvermogen
(87,5%).

7. Bedrijfsvoering
Risico's voor bedrijfsvoering ontstaan doordat juridische afspraken niet (kunnen) worden nagekomen, het
contractenbeheer niet op orde is, de mogelijke (financiële en / of personele) gevolgen van de organisatieontwikkeling,
de kosten voor externe inhuur en (langdurig) ziekteverzuim hoger uitvallen dan verwacht. Ook nieuwe wettelijke
ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en die gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering vallen hieronder.
Denk aan de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Inmiddels
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is hiervoor formatie opgenomen in de begroting 2019. Voor de mogelijke financiële en personele consequenties van
de organisatieontwikkeling is een reserve gevormd. Het risico voor de bedrijfsvoering wordt hiermee gelijkgesteld aan
wat er in de begroting 2019 is opgenomen, t.w. € 0,25 mln. De kans wordt ingeschat op waarschijnlijk (37,5%). Omdat
het gaat om een risico met structurele financiële effecten, komt het totale risico uit op € 0,25 miljoen.

8. Dividendinkomsten
De begrote dividendinkomsten waren jaarlijks circa € 0,8 miljoen. In de begroting 2019 e.v. is het structureel wegvallen
van het dividend van Eneco (€ 450.000), door de voorgenomen verkoop van aandelen, reeds verwerkt. De resterende
begrote dividendinkomsten betreffen de dividenden van Stedin en de BNG. De kans dat die dividendinkomsten
(structureel) substantieel lager uitvallen wordt ingeschat als erg onwaarschijnlijk.

9. Verbonden partijen
Gorinchem heeft te maken met diverse verbonden partijen. Het aantal verbonden partijen en het financieel en
inhoudelijk belang hiervan neemt de laatste jaren toe. In de paragraaf Verbonden partijen is meer informatie te vinden
per verbonden partij met een beschrijving van het publiek belang en de risico's. Niet alle risico's die daar genoemd
worden, zijn financieel vertaald. Momenteel is er veel aandacht voor verbonden partijen en in het bijzonder
gemeenschappelijke regelingen. Om de eigenaarsrol van de gemeente beter te kunnen ondersteunen, wordt hiervoor
sinds 2018 extra capaciteit ingezet. De risico's voor de verbonden partijen Avres en DG&J zijn opgenomen onder het
kopje Sociaal Domein (zie verder in deze paragraaf). Bij de overige verbonden partijen zijn er geen bijzondere risico's.
Het risico voor de kosten van afvalverwerking (GR Waardlanden) is opgenomen onder punt 6.

10. Gemeentefonds
De hoogte van het Gemeentefonds heeft de afgelopen jaren een fluctuerend verloop gekend. Dit werd vooral
veroorzaakt door de algemene economische omstandigheden, het uitgangspunt van 'Samen de trap op, samen de
trap af' en periodieke herijkingen van de maatstaven. De jaarlijkse groei (of krimp) van het gemeentefonds staat ook
wel bekend als het accres. De normeringssystematiek 'Samen de trap op, samen de trap af' blijft bestaan, maar is
verruimd. Met ingang van 2018 is de basis voor deze berekening de totale rijksbegroting. Dit geeft een bredere basis
en daarmee een stabielere ontwikkeling van de accrespercentages. Uit de decembercirculaire 2018 blijkt dat de
rijksuitgaven naar verwachting achterblijven bij eerdere prognoses, wat zeer waarschijnlijk zal leiden tot een
neerwaartse bijstelling van het gemeentefonds bij de meicirculaire 2019. Voor dit risico wordt een bedrag opgenomen
van € 0,6 mln. (ca. 1% van het gemeentefonds) met een kans van 87,5%. De opgaven uit het regeerakkoord zijn op
onderdelen vertaald in het InterBestuurlijk Programma (IBP), waarvoor structureel extra middelen zijn ontvangen.
Inmiddels is ca 2/3 van het IBP (structureel) ingezet in de begroting. Er resteert daarmee nog ca 1/3 van het IBP om
deze opgaven te realiseren. De verdere invulling zal de komende jaren vorm krijgen. Hierbij is het uitgangspunt dat
deze opgaven binnen de begrotingskaders worden gerealiseerd.

11. Leegstand panden
In de begroting 2019 staan ruim € 3 miljoen aan huuropbrengsten geraamd. Bij de meeste verhuurde panden is sprake
van een meerjarige verhuurovereenkomst en is het risico op leegstand beperkt. Bij enkele panden is het risico groter.
Inmiddels is het gemeentelijk pand aan het Stadhuisplein, waar voorheen Avres gehuisvest was, grotendeels leeg
komen te staan. Het bedrag voor de panden waar de gemeente risico voor loopt, is ingeschat op € 0,35 mln. Het risico
valt in de hoogste categorie (87,5%).

12. BTW sport
In 2019 treedt de regeling "Specifieke Uitkering Stimulering Sport" in werking. Gemeenten kunnen een beroep doen
op deze regeling om de nadelige BTW-effecten van gewijzigde regelgeving te compenseren. Vanaf 2019 komen
gemeentelijke sportvoorzieningen namelijk niet meer in aanmerking voor BTW-aftrek. De regeling heeft een landelijk
plafond voor het totaal aan te compenseren BTW. Er is een beperkt risico (12,5%) dat niet alle ingediende aanvragen
worden gehonoreerd.

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

84



Totaal benodigde weerstandscapaciteit
De totaal benodigde weerstandscapaciteit komt uit op € 15,31 miljoen. In de volgende paragraaf wordt duidelijk wat
het effect hiervan is op het weerstandsvermogen.

Risico's die niet in het weerstandsvermogen zijn opgenomen

1. Sociaal Domein
De afgelopen jaren is een reserve opgebouwd uit de overschotten op het Sociaal Domein. Inmiddels is duidelijk
geworden dat de structurele budgetten onder druk komen te staan. Vanaf 2019 wordt een deel van de beschikbare
middelen vanuit het IBP (1/3) structureel ingezet voor het Sociaal Domein, waarmee de structurele budgetten
toereikend zijn. De reserve zal de komende jaren wel worden ingezet om de incidentele tekorten op te vangen,
daarvoor is de reserve op dit moment toereikend. We zien in toenemende mate druk ontstaan op de budgetten, o.a.
als gevolg van stijgende kosten voor de jeugdhulp, door de hogere kosten voor wmo-hulpmiddelen en teruglopende
rijksbudgetten voor re-integratie en participatie.

2. Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking, dit heeft een forse impact op de gemeentelijke organisatie. Er
is een programmaplan opgesteld dat de periode tot 2029 beslaat en voor het goed implementeren van de
Omgevingswet in de organisatie is een projectstructuur opgezet, zodat de wet per ingangsdatum kan worden
uitgevoerd. Voor het jaar 2019 is hiervoor een werkbudget van € 180.000 beschikbaar, voorgesteld wordt het restant
van de beschikbare middelen in 2018 (€ 145.000) beschikbaar te stellen voor 2020. Voor de implementatie van de
Omgevingswet was in totaal € 400.000 ter beschikking gesteld door de raad. Omdat er nog veel onbekend is, zoals
over de kosten van aansluiten en beheren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en eventuele kosten voor
aanpassing van de organisatie, bestaat er een risico dat er extra kosten gemaakt moeten worden. Ook is nog niet
duidelijk wat de impact gaat zijn voor de gemeentelijke dienstverlening, de daarvoor te heffen leges en mate van
kostendekkendheid.

3. Waarborggaranties
De huidige boekwaarde van de totale garanties is circa € 820 miljoen. Circa € 773 miljoen hiervan bestaat uit
garantstellingen door tussenkomst van waarborgfondsen. Dit zijn stichtingen die garant staan voor leningen die
kredietverstrekkers zoals banken hebben uitstaan bij o.a. woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties. De
gemeente fungeert als achtervang voor het waarborgfonds. Het risico dat de gemeente wordt aangesproken als
achtervang is nagenoeg nihil.

4. Uittreden gemeenten Zederik en Leerdam uit de verbonden partijen 
De fusie van de gemeenten Zederik en Leerdam (Zuid-Holland) en Vianen (Utrecht) tot de gemeente Vijfheerenlanden
is per 1 januari 2019 een feit. Daarbij wordt de gemeente Vijfheerenlanden onderdeel van de provincie Utrecht. Dit
betekent dat beide gemeenten bij diverse GR-en in Zuid-Holland zullen uittreden. De wijziging van gemeenten naar
een andere provincie, is een uitzonderlijke situatie. Het uitgangspunt voor de verschillende GR-en is dat zij het
financiële nadeel, dat ontstaat door de uittreding, in rekening brengen bij de uittredende gemeenten. Derhalve is er
geen rekening gehouden met een financieel effect voor de gemeente Gorinchem.

3.1.5 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (ook wel weerstandsratio) is de deling van de beschikbare weerstandscapaciteit door de
benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen Ruim
voldoende

Jaarstukken
2017

Jaarstukken
2018

Weerstandsvermogen 1,4 < x < 2,0 2,37 1,60

Het weerstandsvermogen komt uit op 1,6. Dit valt binnen de gestelde bandbreedte van 1,4 tot 2.
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3.1.6 Financiële kengetallen

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de jaarrekening en/of de balans. Deze
kengetallen kunnen behulpzaam zijn bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente. Elk kengetal lichten
we toe en vergelijken we met signaleringswaarden van de provincie Zuid-Holland. De provincie hanteert de volgende
drie categorieën: minst risicovol, neutraal en meest risicovol. Wij benadrukken dat we voorzichtig moeten omgaan
met conclusies trekken uit individuele kengetallen. De kengetallen moeten altijd in samenhang bekeken worden.

Netto schuldquote

Netto schuldquote (bedragen x
€ 1.000 ;stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken
2018

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

A Vaste schulden 144.008 153.559 161.446 162.296 163.873
B Netto vlottende schuld 22.372 10.000 10.000 10.000 10.000
C Overlopende passiva 14.962 6.500 6.500 6.500 6.500
D Financiële vaste activa (cf. art. 36 lid d,

e en f)
3.081 3.114 3.114 3.080 3.053

E Uitzettingen < 1 jaar 7.974 9.000 9.000 9.000 9.000
F Liquide middelen 123 150 150 150 150
G Overlopende activa 15.747 9.400 9.400 9.400 9.400
H Totale baten (exclusief mutaties

reserves)
133.287 124.978 124.391 122.755 122.414

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-
G)/H x 100%

116% 119% 126% 128% 130%

I
Financiële vaste activa (exclusief
uitstaande leningen)

2.438 2.438 2.438 2.438 2.438

Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G-
I)/H x 100%

116% 119% 126% 129% 130%

Signaleringswaarde provincie: <90% is minst risicovol, 90-130% is neutraal en >130% is meest risicovol

De netto schuldquote is het totaal van de leningenportefeuille verminderd met de eigen middelen. Hierdoor ontstaat
een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie. Om inzicht te krijgen in hoeverre de gemeente geld
doorleent, is ook de netto schuldquote exclusief doorgeleende gelden weergegeven. De komende jaren loopt deze
waarde op, maar blijft neurtaal.
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Solvabiliteitsratio

Solvabiliteit (in procent)
 

Jaarstukken
2018

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 52.469 49.111 50.048 50.898 49.547
B Balanstotaal 233.811 248.417 255.499 257.216 248.756

Solvabiliteit (A/B) x 100% 22% 20% 20% 20% 20%
Signaleringswaarde provincie: >50% is minst risicovol, 20-50% is neutraal en <20% is meest risicovol

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de verhouding van het eigen vermogen tot het balanstotaal. Het eigen vermogen
bestaat uit alle reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves) exclusief het resultaat uit het overzicht van
baten en lasten. De solvabiliteitsratio valt in de categorie neutraal, maar zit wel aan de ondergrens van deze categorie.

Structurele exploitatieruimte

Structurele exploitatieruimte
(bedragen x € 1.000)

Jaarstukken
2018

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

A Totale structurele lasten 120.673 122.690 121.109 121.394 121.965
B Totale structurele baten 121.256 124.293 121.986 122.116 122.117
C Totale structurele toevoegingen aan de

reserves
0 0 0 0 1

D Totale structurele onttrekkingen aan de
reserves

0 0 90 102 102

E Totale baten 149.351 128.866 125.121 123.199 124.317

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+
(D-C))/E x 100%

0% 1% 1% 1% 0%

Signaleringswaarde provincie: >0% is minst risicovol, = 0% is neutraal en <0% is meest risicovol

Het kengetal structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten
te dekken. Op basis van de signaleringswaarde is het kengetal structurele exploitatieruimte neutraal.

Grondexploitatie

Kengetal grondexploitatie (bedragen
x € 1.000 ;stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken
2018

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

A Bouwgronden in exploitatie 47.928 41.259 39.263 51.614 44.611
B Totale baten (exclusief mutaties

reserves)
133.287 124.391 122.755 122.414 122.414

Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 36% 33% 32% 42% 36%
Signaleringswaarde provincie: <20% is minst risicovol, 20-35% is neutraal en >35% is meest risicovol

Het kengetal grondexploitaties geeft de waarde van de grondexploitatie weer ten opzichte van de totale baten van de
gemeente. Dit kengetal laat twee dingen zien. Allereerst het risico dat de gemeente bij verkoop van gronden niet de
gehele boekwaarde kan realiseren. Als tweede kan een hoge boekwaarde betekenen dat bij verkoop de opbrengsten
(incidentele baten) gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de leningenportefeuille af te bouwen. Omdat de baten
met een bepaalde mate van onzekerheid zijn omgeven, geldt een hogere boekwaarde als een hoger risico. Op basis
van de signaleringswaarde is het kengetal grondexploitaties (meest) risicovol. In de paragraaf Grondbeleid en
Vastgoedbeleid wordt nader ingegaan op de projectspecifieke risico's en de manier waarop hier financieel mee wordt
omgegaan.
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Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit (in euro) Jaarstukken
2018

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde
WOZ-waarde

263 268 268 268 268

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde
WOZ-waarde

220 220 220 220 220

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 226 260 260 260 260
D Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0
E Totale woonlasten voor gezin bij

gemiddelde WOZ-waarde
709 748 748 748 748

F Woonlasten landelijke gemiddelde voor
gezin (in jaar t -1)

721 723 723 723 723

Woonlasten t.o.v. landelijk
gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%

98% 103% 103% 103% 103%

Signaleringswaarde provincie: <95% is minst risicovol, 95-105% is neutraal en >105% is meest risicovol

De belastingcapaciteit geeft aan hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke
gemiddelde van 100%. De komende jaren is de belastingdruk gemiddeld en op basis van de signaleringswaarde
neutraal.

Financiële kengetallen in perspectief

Kengetallen Jaarstukken
2018

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Netto schuldquote 116% 119% 126% 128% 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

116% 119% 126% 129% 130%

Solvabiliteitsratio 22% 20% 20% 20% 20%
Structurele exploitatieruimte 0% 1% 1% 1% 0%
Grondexploitatie 36% 33% 32% 42% 36%
Belastingcapaciteit 98% 103% 103% 103% 103%

De uitkomst van één individueel kengetal zegt niet veel over de financiële positie van de gemeente. Het is raadzaam
om de kengetallen in samenhang te bezien. Op grond van het totale beeld is het mogelijk om uitspraken te doen over
de financiële positie. Voor bijna alle kengetallen zit de gemeente in de categorie neutraal. De gemiddelde korte schuld
en het renterisicobedrag bevinden zich onder de normen van het rijk (de kasgeldlimiet en de renterisiconorm). Dit
betekent dat het risico beperkt is dat het begrotingsevenwicht in gevaar komt als gevolg van fluctuaties in de korte
en lange rente. De solvabiliteitsratio staat onder druk, maar er is wel sprake van structureel begrotingsevenwicht en
er is voldoende weerstandscapaciteit om risico's op te kunnen vangen. De belastingen zitten rond het landelijk
gemiddelde en er is relatief veel geïnvesteerd vermogen in de grondexploitaties (categorie meest risicovol). De
algehele conclusie is dat de financiële positie van de gemeente gezond en houdbaar is.
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3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.2.1 Inleiding

We maken voor de kapitaalgoederen onderscheid tussen vastgoed (paragraaf 3.2.3) en niet-vastgoed (paragraaf
3.2.4). Zo houden we aansluiting bij de verdeling die in de paragraaf Grondbeleid en vastgoedbeleid staat. We lichten
de kapitaalgoederen en het bijbehorende onderhoud per categorie toe.

Een aantal jaren geleden is de systematiek, waarop wij het onderhoud van kapitaalgoederen in de begroting
verwerken, veranderd. De kosten van het geplande groot onderhoud aan onze kapitaalgoederen worden uitgesmeerd
over een periode van 20 jaar en jaarlijks verrekend met de onderhoudsvoorziening. Doel hiervan was het tegengaan
van fluctuaties in de (meerjaren)begroting. Daarnaast is er ook een budget voor regulier klein onderhoud, dit is een
regulier begrotingsbudget. Eventuele verschillen hierop vormen onderdeel van het jaarrekeningresultaat. 
Als gevolg van o.a. vertraging in besluitvorming over de toekomst van enkele panden en een bepaalde vorm van
planningsoptimisme, is er jaarlijks een behoorlijk verschil tussen begroting en realisatie. In 2018 is er circa € 0,3 mln.
vrijgevallen vanuit de onderhoudsvoorziening, in de begroting was reeds rekening gehouden met een vrijval als gevolg
van onderbenutting van de voorziening van € 150.000.

In 2019 gaan we de systematiek tegen het licht houden. Zo mogelijk zal hierop in de Turap 2019 en Perspectiefnota
2020 worden geanticipeerd.

3.2.2 Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke kapitaalgoederen 2013

Visie en Beleidsplan Openbare Ruimte (VBOR) 2014

Nota Vastgoedbeleid 2014

Verbreed Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2016-2020 2015

3.2.3 Vastgoed

De gemeente heeft alleen een rol als eigenaar van vastgoed als dat nodig is om maatschappelijke of publieke doelen
te bereiken. Dit staat in ons vastgoedbeleid. Vastgoed wordt verkocht als het niet meer nodig is om de doelen te
realiseren. De gebouwen die Gorinchem bezit, zijn te verdelen in:
1. Woningen en panden
2. Onderwijspanden
3. Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
4. Panden voor kunstuitoefening
5. Panden maatschappelijke zorg
6. Gemeentelijk onroerend goed

Het gemeentelijke vastgoed wordt elk jaar tegen het licht gehouden en het feitelijk gebruik en het perspectief van de
panden wordt geactualiseerd. In 2019 wordt het gemeentelijke vastgoedbeleid herzien.

In het vastgestelde Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) Vastgoed is het onderhoud gepland van de panden. Alle
(vervangings)investeringen worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd.
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Gebouwen

In onderstaand overzicht staat per categorie en soort onderhoud een vergelijking tussen de raming en de werkelijke
kosten. Deze worden toegelicht.

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Woningen en panden
- Regulier (klein) onderhoud 74 74 56 18 18 V
- Groot onderhoud 2018 196 196 19 176 74 V 103

Onderwijspanden
- Regulier (klein) onderhoud 288 288 177 111 111 V
- Groot onderhoud 2018 439 439 30 410 70 V 340

Panden Stichting Gorinchemse
Sportaccommodaties
- Regulier (klein) onderhoud 14 9 12 -4 -4 N
- Groot onderhoud 2018 887 887 190 698 4 V 694

Panden voor kunstuitoefening
- Regulier (klein) onderhoud 103 103 62 40 40 V
- Groot onderhoud 2018 95 95 65 30 30

Panden maatschappelijke zorg
- Regulier (klein) onderhoud 2 2 4 -2 -2 N
- Groot onderhoud 2018 28 28 0 28 28

Gemeentelijk onroerend goed
- Regulier (klein) onderhoud 518 518 442 76 76 V
- Groot onderhoud 2018 713 713 341 372 140 V 232

Totaal 3.356 3.351 1.398 1.953 527 V 1.426

Van het totale voordeel van € 527.000 is reeds € 309.000 bij tussentijdse begrotingswijzigingen verwerkt.

1. Woningen en panden

De woningen en panden die binnen afzienbare tijd verkocht worden, onderhouden we met minimale middelen. De
overige panden worden op normaal exploitatieniveau onderhouden. Door de aanstaande verkoop van Heerenlaantje
30 en sloop van een gebouw aan de Stationsweg zijn onderhoudskosten vrijgevallen. Het groot onderhoud aan de
vloeren van Zusterstraat 11-13 en aan de kozijnen en het dak van Struisvogelstraat 2 is doorgeschoven in het MOP.

2. Onderwijspanden

De onderwijspanden zijn een aantal gymzalen, multifunctionele schoolgebouwen en de brede scholen Gildenplein en
Schuttersplein.

Gymzalen:
In 2018 is aan alle gymzalen het normale exploitatieonderhoud uitgevoerd. Bij de gymzaal aan het Heerenlaantje 18
is met het oog op duurzaamheid de enkele beglazing vervangen door isolerend dubbel HR++ glas.
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Schoolgebouwen: 
In 2018 heeft de aanbesteding van een architect en een adviseur plaatsgevonden voor de bouw van een brede school
in Hoog Dalem.

De sloop van het schoolgebouw aan Stalkaarsen 3 is gestart. Deze wordt in 2019 afgerond.

De geplande verhuizing van Yulius van de Merwedekanaal 8a naar de Dr. Hiemstralaan 24-24a gaat vooralsnog niet
door. De geplande voorzieningen hiervoor worden voorlopig gehandhaafd tot het gebouw een nieuwe bestemming
krijgt. De geraamde onderhoudsbudgetten voor het pand Dr. Hiemstralaan worden gereserveerd voor groot
onderhoud en renovatie van dit pand zodra een nieuwe gebruiker is gevonden.

Het geplande groot onderhoud aan het dak van het schoolgebouw Laagdalemseweg 14 is doorgeschoven en wordt
alleen uitgevoerd als het noodzakelijk is. Als de brede school Hoog Dalem af is, wordt dit gebouw waarschijnlijk
gesloopt.

De Internationale Schakel Klas (ISK) zat in het pand Stalkaarsen 3 en zit nu aan de Van Neercasselstraat 2. De
Gomarus scholengemeenschap gebruikt de schoolgebouwen aan de Lange Slagenstraat 1 en Van Neercasselstraat
2. Deze panden komen in 2019 vrij.

De brede school Schuttersplein heeft, nadat legionella is ontdekt, een poortwachtersysteem gekregen.

3. Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

De Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties beheert het subtropisch zwembad het Caribabad (inclusief het
naastgelegen clubhuis), sporthal De Hoefslag, sporthal De Oosterbliek en sporthal Van Rappardhal. De laatste
sporthal is een onderdeel van de brede school Gildenplein.

In 2018 is bij het Caribabad buitenschilderwerk uitgevoerd. De terreinverlichting is vervangen door LED-armaturen
en de verlichting van het wedstrijd- en instructiebad is vervangen door LED. In 2018 is gestart met het vervangen van
de brandmeldinstallatie en het aanpassen van de chlooropslag voor het buitenbad, deze werkzaamheden worden in
2019 afgerond. In 2019 zal de noodverlichtingsinstallatie worden vervangen door LED-armaturen.

In 2019 wordt onderzocht hoe de verwarmingsinstallatie, de installatie voor het warme tapwater en de
zwembadinstallaties kunnen worden verduurzaamd door vervanging en/of aanpassing. De hierop betrekking
hebbende geplande uitgaven in 2018 van ca. € 240.000 zijn daarom doorgeschoven naar 2019.

De oude tribune van sporthal De Oosterbliek wordt vervangen. De opdracht is verleend en wordt in 2019 uitgevoerd.
In 2018 is gestart met de renovatie van het dak van de sporthal. Na ontvangst van de omgevingsvergunning wordt
voor de nevenruimten een luchtbehandelingskast geplaatst op het dak van sporthal. Tevens zal in de zomervakantie
de verlichting in de sporthal worden vervangen door LED-verlichting.

4. Panden voor kunstuitoefening

De voormalige Ulo aan de Zusterstraat 31, schouwburg de Nieuwe Doelen en theater ’t Pand aan de Korenbeurs
behoren tot deze categorie.

Schouwburg de Nieuwe Doelen blijft in ieder geval tot 1 juli 2019 in gebruik als groot podium. In 2018 is de
elektronische klimaatregelaar vervangen. Een van de schoorsteenkanalen is vervangen omdat deze lek was.
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5. Panden maatschappelijke zorg

Het dorpshuis De Elzenhof en de gymzaal aan de Irenelaan 40 in Dalem (sportpunt Dalem) vallen in deze categorie.
In 2018 is regulier onderhoud uitgevoerd. Groot onderhoud aan de buitenschil van het pand is uitgesteld en is
afhankelijk van de toekomstplannen voor het pand. Een deel van het onderhoudsbudget ca. € 28.000 is gereserveerd
voor calamiteiten aan deze onderdelen.

6. Gemeentelijk onroerend goed

Dit onroerend goed omvat het stadhuis, vijf aula's, de openbare bibliotheek, het pand van POGO (voorheen de
Haarhorst), het kinderdagverblijf aan de Mozartstraat 2a en 2b, Dr. Hiemstralaan 77 en het pand Irenelaan 36 in
Dalem. In 2018 is regulier onderhoud uitgevoerd. Het pand aan de Mozartstraat 2a en 2b is verkocht, de geraamde
onderhoudsbudgetten hiervoor zijn vrijgevallen.

Vanuit duurzaamheid zijn 282 zonnepanelen op het stadhuis geplaatst. In het stadhuis zijn de klimaatregelingen van
gebouw A en B vervangen. Ook is de koelmachine voor het archief en is een deel van de brandschermen in het
werkplein vervangen. Bij de brandschermen aan de archiefzijde wordt bekeken of deze door een brandwerende pui
kunnen worden vervangen. Avres is vertrokken uit gebouw C, naar een andere huurder wordt gezocht. Voor het
uitvoeren van binnenschilderwerk is een post gereserveerd.

In het pand van PoGo wordt de noodverlichting en de brandmeldinstallatie begin 2019 vervangen. Op het dak van
PoGo is permanente dakbeveiliging aangebracht en het dak is voorzien van 66 zonnepanelen. De voorbereiding voor
het verder verduurzamen, aanbrengen warmtepomp en ventilatiesysteem met warmteterugwin van dit pand is gestart.

Monumenten

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Monumenten
- Regulier (klein) onderhoud 124 111 86 26 26 V
- Groot onderhoud 2018 601 601 68 533 111 V 422

Totaal 725 713 154 559 137 V 422

Onder de monumenten vallen bijzondere panden en gebouwen, kerken en torens, molens en walmuren.

De bijzondere panden en gebouwen zijn vijftien monumentale gebouwen.

De stenen wal- en stadsmuren omvatten een lengte van ongeveer 1,5 km. Jaarlijks wordt onderhoud aan de muren
uitgevoerd. De Stenen Beer en de muren bij de Duivelsgracht zijn in 2018 gerenoveerd.

Door verkoop van de panden Molenstraat 32 en Tolsteeg 6 en 8 zijn de hiervoor bestemde onderhoudsbudgetten
vrijgevallen.

Het groot onderhoud, totaal € 422.000, voor binnenschilderwerk en installaties van het pand Grote Markt 17 is
doorgeschoven naar 2019 in afwachting van besluitvorming over het Huis van Inspiratie.

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

92



Parkeergarages

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Parkeergarages
- Regulier (klein) onderhoud 111 111 153 -42 -42 N
- Groot onderhoud 2018 176 176 157 19 19

Totaal 287 287 310 -23 -42 N 19

In de parkeergarage Kweeklust zijn vloeren in de coating gezet. Deze garage is ook voorzien van LED-armaturen,
dit heeft een positief effect op de beleving van de parkeergarage.

In parkeergarage Kazerneplein zijn diverse activiteiten uitgevoerd, o.a. de realisatie van de brandmeldinstallatie en
het vervangen van stuwdrukventilatoren.

Buitensportaccommodaties

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Buitensportaccommodaties
- Regulier (klein) onderhoud 81 81 83 -2 -2 N
- Groot onderhoud 2018 370 370 43 328 328

Totaal 451 451 125 326 -2 N 328

Het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA-sport) schouwt jaarlijks de grassportvelden. De uitkomst daarvan bepaalt
het moment van onderhoud of renovatie. De velden zijn in 2018 niet gekeurd. Daar is voor gekozen omdat veel velden
nog nieuw zijn en er geen discussie is met de verenigingen over de staat van onderhoud.

De atletiekbaan is wel in 2018 gekeurd door de atletiekunie. Dit is gedaan als afronding van alle werkzaamheden
zodat de baan erkend wordt als officiële wedstrijdbaan.

Kunst

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Kunst
- Regulier (klein) onderhoud 21 21 14 8 8 V
- Groot onderhoud 2018 15 15 10 4 4

Totaal 36 36 24 12 8 V 4

Het kunstwerk De Brainwave van Jan van Munster in de Duveltjesgracht heeft nieuwe LED-verlichting gekregen. Het
kunstwerk op het plein aan de Oosterbliek is gerenoveerd door kunstenaar Elly Veelenturf en heeft een andere plek
gekregen.
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3.2.4 Niet-vastgoed

Wegen

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Wegen
- Regulier (klein) onderhoud 950 950 957 -7 -7 N

De onderhoudswerkzaamheden aan onze wegen zijn nagenoeg binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Groen

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Groen
- Regulier (klein) onderhoud 696 696 638 58 58 V

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan groen zijn uitgevoerd en binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Riolering

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Riolering
- Regulier (klein) onderhoud 285 285 357 -72 -72 N

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel, zoals in het gemeentelijk rioleringsplan staat, zijn
uitgevoerd. Voor de overschrijding is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen. In 2018 hebben we zowel op het
gebied van riolering als rioolgemalen meerdere grote reparaties gehad. Om grootschalige problemen voor te zijn
waren deze reparaties noodzakelijk.

Water

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Water
- Regulier (klein) onderhoud 21 151 145 6 6 V

Het onderhoud watergangen is volgens de vastgestelde uitgangspunten en binnen het beschikbare budget
uitgevoerd.

Veerboten

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Veerboten
- Regulier (klein) onderhoud 204 204 184 20 20 V
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De veerdienst heeft zeven veerboten (twee autoveerboten, twee voet-fiets boten en drie veertaxi's). De
onderhoudskosten vallen binnen de reguliere begroting. Hiervoor is géén meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

Havens

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Havens
- Regulier (klein) onderhoud 89 89 97 -8 -8 N
- Groot onderhoud 2018 345 345 20 325 325

Totaal 434 434 117 317 -8 N 325

De panden bij het havenkantoor aan Eind 5 worden verduurzaamd, daarom is de enkele beglazing vervangen door
isolerend monumentenglas.

In 2017 is de voorbereiding gestart voor het baggeren van de voorhaven aan de Merwedezijde en de Lingehaven.
Het project is in 2018 meervoudig aanbesteed. De uitvoering is nog niet gestart. Het geraamde budget voor het
baggerwerk is doorgeschoven naar 2019.

In 2018 is regulier onderhoud uitgevoerd aan de Lingehaven en de Lingesluis.

Bruggen, kunstwerken en duikers

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Bruggen, kunstwerken en duikers
- Regulier (klein) onderhoud 74 74 67 8 8 V
- Groot onderhoud 2018 212 212 104 108 108

Totaal 286 286 171 115 8 V 108

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen, kunstwerken en duikers zijn uitgevoerd binnen het
beschikbare budget.

Het overschot op groot onderhoud kent de volgende oorzaken:

1. Het schilderen van de Lingebrug. Dit was ingepland, maar is i.v.m. het weer uitgesteld tot na de winter (dus dit
voorjaar).

2. Vervangen van de brug bij Rapid op Molenvliet. In de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering is wat
vertraging ontstaan. In overleg is besloten om de werkzaamheden dit voorjaar uit te voeren.

Openbare verlichting

Onderhoudsresultaat (bedragen x
€ 1.000)

Begroting
2018

primitief

Begroting
2018 na

wijziging Realisatie Verschil
Vrijval/

resultaat V/N Doorgeschoven
Openbare verlichting
- Regulier (klein) onderhoud 80 80 74 6 6 V
- Groot onderhoud 2018 35 35 6 29 29

Totaal 115 115 80 35 6 V 29

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

95



De geplande onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting zijn uitgevoerd binnen het beschikbare budget.

3.2.5 Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)

Het totale verloop van de onderhoudsvoorziening is hieronder weergegeven.

Voorzieningen groot onderhoud
gemeentelijke kapitaalgoederen (bedragen
x € 1.000)

Saldo begin
2018 Toevoeging Aanwending Vrijval

Saldo ultimo
2018

Gebouwen:
- woningen en panden 173 111 19 74 191
- onderwijspanden 980 303 30 70 1.184
- panden Stichting Gorinchemse
Sportaccommodaties 38- 340 190 4 109
- panden t.b.v. kunstuitoefening 940 119 65 - 994
- panden maatschappelijke zorg 101 2 - - 103
- gemeentelijk onroerend goed 504 355 341 140 378

2.660 1.230 645 286 2.959

Monumenten 377 139 68 111 337
Parkeergarages 136 123 157 - 102
Buitensportaccommodaties 200 120 42 - 278
Kunst 2 9 10 - 1
Havens 377 81 20 - 438
Bruggen, kunstwerken en duikers 246 154 104 - 296
Openbare verlichting 31 29 6 - 54

Egalisatievoorziening MOP 70 33 - - 103

Totaal 4.099 1.918 1.054 397 4.566
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3.3 Financiering

3.3.1 Inleiding

Financiering gaat over de manier waarop de gemeente leningen aangaat en eventueel overtollig geld (tijdelijk) uitzet.
Beleidskaders voor financiering zijn nodig om de rentelasten te beperken en de risico's te beheersen. 
 

3.3.2 Vastgesteld beleid

Naast de wettelijke kaders geldt voor de paragraaf Financiering het volgende raadsbeleidskader:

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Treasurybeleid 2017

Het Treasurybeleid geeft duidelijkheid over de vraag hoe gemeente Gorinchem haar financieringsbehoefte invult en
het renterisico beheerst.

Daarnaast heeft het college de volgende twee documenten vastgesteld:

Beleidskader Vastgesteld door het college in
Treasurystatuut 2017
Notitie schuldpositie 2017

Het treasurystatuut geeft duidelijkheid over de spelregels rondom treasury. 
De notitie schuldpositie geeft duidelijkheid over de leningenportefeuille van Gorinchem en geeft
sturingsmogelijkheden om de schuldpositie (positief) te beïnvloeden.

3.3.3 Financieringsportefeuille en renteontwikkeling

In onderstaande tabel zijn de wijzingen in onze langlopende leningenportefeuille verwerkt.

Verloop leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) 2018
Stand per 1 januari 2018 139.603
Herfinanciering zeven langlopende geldleningen 7.500
Reguliere aflossingen 20.590

Stand per 31 december 2018 126.513

In 2018 is voor de herfinanciering van een zevental leningen een lineaire vaste geldlening van € 7,5 miljoen afgesloten
voor een periode van 10 jaar tegen 0,73%.
Het gewogen gemiddelde rentepercentage over onze langlopende leningenportefeuille was 2,59%.

De rekenrente is bij de begroting 2018 vastgesteld op 1,9%. Op basis van de BBV notitie rente, moet bij de
jaarrekening de rekenrente bepaald worden. Als de afwijking ten opzichte van de begroting kleiner is dan 25% mag
de rekenrente van de begroting worden gehandhaafd. De afwijking ten opzichte van de begroting is kleiner dan 25%
en dus is de rekenrente voor de jaarrekening vastgesteld op 1,9%.

Conform het treasurybeleid is de financieringsbehoefte waar mogelijk met kasgeld gefinancierd. De rentetarieven
voor kasgeld waren het gehele jaar negatief en de gemeente heeft voor deze financiering dus rente ontvangen. In
december is voor een periode van drie maanden een kasgeldlening afgesloten van € 15,0 miljoen, die in maart 2019
zal worden hergefinancierd via een vaste geldlening.
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3.3.4 Renterisico's

Een gemeente moet renterisico's beheersen door onder andere de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet
De overheid stelt grenzen aan het totaal van kort opgenomen geld (kasgeld), omdat rentefluctuaties grote gevolgen
kunnen hebben voor de rentelasten in de (meerjaren)begroting. De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kasgeldlimiet 10.362 10.362 10.362 10.362
Opgenomen kasgeld 5.502 7.154 6.493 9.615

Ruimte onder kasgeldlimiet 4.860 3.208 3.869 747

In alle kwartalen hadden we positieve kasgelden en daarmee hebben we voldaan aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt de omvang van de jaarlijkse aflossingen en de leningen die voor renteherziening in
aanmerking komen. De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021
Renterisiconorm 25.651 25.855 24.818 22.451
Aflossingen 20.590 14.086 8.091 13.095

Ruimte onder renterisiconorm 5.061 12.779 17.706 10.300

In alle jaren is er ruimte binnen de grenzen van de renterisiconorm.

3.3.5 Schatkistbankieren

Gemeenten moeten de overtollige liquide middelen in de schatkist bij het Rijk bewaren of uitzetten bij medeoverheden.
In 2018 is er geen sprake geweest van overtollige middelen.
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3.4 Bedrijfsvoering

3.4.1 Inleiding

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat wat er in 2018 speelde op het gebied van ondersteunende processen als
Personeel & Organisatie (P&O), Informatisering en Automatisering (I&A), Financiën en Inkoop en Aanbesteding. De
paragraaf gaat ook in op de regionale samenwerking, stand van zaken rekenkameronderzoeken en onderzoeken in
het kader van doelmatigheid en rechtmatigheid. Het hoofdstuk start met informatie over het personeels- en
organisatiebeleid.

3.4.2 Personeels- en organisatiebeleid

Formatie

De omvang van de organisatie is gegroeid van 279,91 naar 290,65 fte’s. Een toename van 10,74 fte. Dit vloeit voort
uit de perspectiefnota 2018-2021.
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Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is gedaald in vergelijking met 2017. We zijn van 5,9% naar 4,8% gegaan. Deze daling zit vooral in
de groep "lang verzuim". Een aantal langdurig zieken is teruggekeerd in het arbeidsproces. We zien in de
leeftijdscategorie 25-34 jaar het minste verzuim. De leeftijdscategorieën 35-44, 45-54 en 55-64 hebben een ongeveer
gelijk percentage ziekteverzuim. De vitale medewerker (sporten, gezonde leefstijl, check via Gezondheidsplein,
gezonde voeding en duurzame inzetbaarheid) vinden we belangrijk. September was weer ‘Gorinchem sportmaand’.
In de organisatie hebben we hier veel aandacht aan besteed in het kader van de vitale medewerker. Het CBS geeft
als gemiddeld verzuimcijfer over 2018 voor de branche overheidsdiensten 5,6%.

Organisatie

Het organisatieontwikkeltraject, dat in 2017 is gestart, is in 2018 voortgezet. Alle teams en ook het management
hebben eigen analyses gemaakt. Deze zijn input voor de teamplannen en een concernplan in 2019.
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Daarnaast is de voorbereiding van de aanpassingen in de organisatiestructuur gestart. De nieuwe structuur wordt in
het tweede kwartaal van 2019 ingevoerd. We willen: integraal werken, minder verkokering, korte horizontale en
verticale lijnen, ruimte voor taakvolwassenheid, eigenaarschap, verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de
organisatie en kortere besluitvormingslijnen. De nieuwe structuur moet dit ondersteunen.

3.4.3 Informatisering en automatisering

In 2018 is hard gewerkt aan het uitvoeren van het informatiebeleid 2018-2021. Onze nieuwe website is opgeleverd,
vergaderen wordt digitaal ondersteund met IBabs, digitale mobiliteit van medewerkers is uitgebreid en de (basis) ICT-
voorzieningen zijn qua kwaliteit en continuïteit verder geoptimaliseerd. Op basis van het rekenkameronderzoek
“Digitalisering van de archiefketen” is in 2018 een plan van aanpak (Gorinchem Duurzaam Digitaal) opgesteld om
verdere digitalisering van archief, processen en informatie te realiseren. De raad heeft hiervoor middelen beschikbaar
gesteld. Deze zijn in de begroting opgenomen. In 2019 starten we met de uitvoering. Daarbij wordt het huidige
informatiebeleid gekoppeld aan beleidsaspecten vanuit Gorinchem Duurzaam Digitaal om digitale innovatie en het
op peil houden van huidige voorzieningen te verbinden.

3.4.4 Financiën

De financiële bedrijfsvoering vervult een belangrijke taak op het speelveld van de bedrijfsvoering. Het is de spil in de
gemeentelijke planning & control (P&C). Voortdurend wordt gewerkt aan een cyclus die raad, college en management
in staat stelt om tijdig de juiste beslissingen te nemen en verantwoording af te leggen. Bij aanvang van de nieuwe
raadsperiode zijn, als onderdeel van het inwerkprogramma, de raadsleden geïnformeerd over de financiën van de
gemeente Gorinchem. Ook is er met de klankbordgroep Financiën van de gemeenteraad gesproken over een betere
afstemming van de P&C-producten op de informatiebehoefte en de kaderstellende en controlerende rol. Hiervoor is
de opzet van de begroting geëvalueerd en zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de begroting 2019. Ook in de
begroting 2020 zal hier aandacht voor blijven. Bij de jaarstukken 2018 wordt een "stresstest" opgesteld die inzicht
geeft in de financiële gezondheid van de gemeente Gorinchem.
Het jaar 2017 werd afgesloten met een positief rekeningresultaat en met een goedkeurende controleverklaring, zowel
voor getrouwheid als voor rechtmatigheid. Voor het jaar 2019 valt onze gemeente wederom onder het repressief
toezicht van de provincie.
In het kader van de verbetering van managementinformatie wordt periodiek een rapportage opgesteld die inzicht biedt
in de kostenontwikkeling van het reguliere personeel en de inhuur. Tevens is een start gemaakt met het verbeteren
van de financiële informatie aan het management en het college met het opstellen van kwartaalrapportages. Deze
producten worden werkendeweg verder ontwikkeld en afgestemd op de behoefte van de doelgroep.
Vanaf medio 2018 is de nieuwe budgetregeling van kracht. Daarmee zijn voor alle taakvelden zgn.
taakveldverantwoordelijken en budgethouders aangewezen. Het introduceren van budgetbeheerders zorgt ervoor
dat voor het fiatteren van facturen voortaan het “4-ogen-principe” geldt.
Het onderzoek naar het taakveld overhead in de begroting is gestart en krijgt in 2019 een vervolg. Belangrijk
aandachtspunt is de wijze waarop sturing en beheersing (beter) gefaciliteerd kunnen worden.
Tot slot is ingezet op een versterking van de financiële adviesrol, hetgeen in 2019 zal worden gecontinueerd.
 
3.4.5 Inkoop en aanbesteding

De verdere professionalisering van de inkoopfunctie was een doorlopend punt van aandacht. Personele wisselingen
maakten dat dit in 2018 minder voortvarend werd opgepakt dan gewenst.

Nadruk lag op de uitvoering van een aantal belangrijke aanbestedingen. In aansluiting op het Beleidsplan
Duurzaamheid zijn duurzaamheid en Social Return bij verschillende aanbestedingen, zoals leerlingenvervoer,
bedrijfskleding, tribune sporthal en warme drankenautomaten, als gunningcriteria meegenomen.

Ook is een workshop Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor opdrachtgevers georganiseerd. Het
Adviespunt Social Return van Avres adviseerde hierbij.
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Team Inkoop heeft een spendanalyse uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de inkoop. Speciale aandacht is daarbij
gegeven aan inhuuropdrachten, die sinds medio 2016 ook aanbestedingsplichtig zijn (geen uitzonderingspositie (2B-
dienst) meer).

3.4.6 Regionale samenwerking

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking zijn de volgende (zie ook programma 1):

Regio AV en uitvoeringsplan RMA
- Aanpassing van de samenwerking in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden naar een netwerkbenadering en aanpassing
van de gemeenschappelijke regeling.
- Vaststelling van het eerste uitvoeringsplan voor de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA).

Regio Deal 
- Opstellen van een Regio Deal op het gebied van regionale bereikbaarheid en onderwijs. Dit in breder verband dan
alleen de AV-regio, incl. (toekomstige) gemeenten West-Betuwe en Altena, provincies en maatschappelijke partners.
- Steun verleend aan de Regio Deal (‘transformatie rivieroevers’) van de Drechtsteden.

Onderzoek centrumfunctie 
- Naar aanleiding van de motie Van der Molen in de Tweede Kamer heeft Gorinchem opdracht gegeven tot een
onderzoek naar de centrumfunctie van Gorinchem.

Heroriëntatie ZHZ
- Naar aanleiding van herindelingen, heroriëntatie in de regio Zuid-Holland Zuid en eerste uitkomsten van het
onderzoek centrumfunctie heeft het college in 2018 een eerste stap gezet in de regionale heroriëntatie van Gorinchem.

3.4.7 Informatiebeveiliging

De bestuurlijke doelstelling voor onze informatiebeveiliging is dat we voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG). Dat komt erop neer dat we met informatiebeveiliging de beschikbaarheid, integriteit
en vertrouwelijkheid van de gemeentelijke informatie en de informatievoorziening willen waarborgen.

In 2018 is het informatiebeveiligingsbeleid (nog) op basis van de BIG voor 2019 door het college vastgesteld. Dit
vormt de overgang naar de komende nieuwe landelijke norm: de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). In
2018 zijn 41 maatregelen ingevoerd. Voorbeelden zijn de geheimhoudingsverklaring die medewerkers moeten
ondertekenen en het werken onder GIBIT voorwaarden (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT). Hiervan hadden
er 26 een hoge prioriteit.

In het jaar 2018 was er één datalek, dit betrof een verkeerd geadresseerd mailtje met in de bijlage zeer privacy-
gevoelige informatie. Dit incident is binnen de wettelijke termijn van 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Daarnaast hebben er vier ICT-beveiligingsincidenten plaatsgevonden, waarbij in één geval de dienstverlening aan
onze klanten tijdelijk niet beschikbaar was. Het ging hier om het niet functioneren van één van de servers, waardoor
enkele producten aan de burgerzakenbalie niet direct afgehandeld konden worden. Deze verstoring van de
dienstverlening was binnen 2 uur verholpen.

We gebruiken één toetsmoment voor het behalen van onze doelstellingen, de ENSIA zelfevaluatie. ENSIA is een
landelijke systematiek voor het afleggen van verantwoording over informatiebeveiliging, zowel horizontale
verantwoording aan de gemeenteraad, als de verticale verantwoording aan de rijksoverheid. Een onafhankelijke IT
auditor heeft de landelijk verplichte audit voor de informatiebeveiliging van DigiD, Suwinet-inkijk en Suwinet
uitgevoerd. De uitkomst hiervan is, dat de beheersingsmaatregelen voor deze drie onderdelen voldoen.
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3.4.8 Bestuurlijke planning en control

Stand van zaken rekenkameronderzoeken

1. Subsidiebeleid
 Bij programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie, onderdeel ''Concrete acties'', is een toelichting gegeven op de stand
van zaken van de vernieuwing van het subsidiebeleid.

2. Digitalisering van de archiefketen
 In november 2017 heeft de raad opdracht gegeven om alle aanbevelingen vanuit het rekenkamerrapport
“Digitalisering van de archiefketen” uit te werken. Deze uitwerking in een plan van aanpak met een financiële
onderbouwing heeft de raad in april gekregen. Het plan ‘Gorinchem duurzaam digitaal’ is in een I&O-bijeenkomst
gepresenteerd. In september heeft de raad ingestemd met het plan van aanpak. De noodzakelijke middelen voor de
digitalisering zijn gereserveerd.

3. Inwonersparticipatie
 De onderzoekers hebben bij het onderwerp Inwonersparticipatie gebruik gemaakt van een onderzoekmodel dat laat
zien hoe burgers betrokken zijn bij bestuur, politiek en samenleving. In juni heeft de raad een besluit genomen over
het rapport Kansen voor actieve burgers, kansen voor beleid. We streven naar participatietrajecten die een bijdrage
leveren aan verantwoorde en onderbouwde besluitvorming.

4. Controlerende taak raad
 De rekenkamercommissie heeft het onderzoek ''Toezien op effect'' afgerond. Het onderzoek richt zich op de
verzilvering van de controlerende rol van de raad. Het onderzoek startte in augustus 2018. In het najaar zijn er twee
sessies met de raad gehouden. De centrale vraag hierbij was hoe de raad, het college en de organisatie omgaan met
controlerende instrumenten van de raad in het algemeen en het instrument rekenkamercommissie in het bijzonder.
De essentie is of de raad voldoende in staat is en in staat wordt gesteld om de controlerol goed te kunnen uitvoeren.
De raad krijgt het rapport medio 2019 aangeboden.

Stand van zaken overige onderzoeken

Collegeonderzoek 2018: Toezicht en handhaving
Het college heeft in 2018 een onderzoek laten verrichten naar toezicht en handhaving. De doelstelling was inzicht te
krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid. De raad heeft een raadsinformatiebrief over de uitkomsten en de
verbeterpunten gekregen. Het onderzoeksrapport bevat aanbevelingen om de basis op orde te krijgen. Inmiddels zijn
er belangrijke documenten voor toezicht en handhaving opgesteld. De vaststelling van een Vergunningverlening,
Toezicht en Handhavingsvisie, beleidsplan en uitvoeringsprogramma, staat al gepland op de agenda van de raad.

In het najaar is ook nog de onderzoeksopzet van het nieuwe collegeonderzoek Kostendekkendheid tarieven
opgesteld.
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3.5 Verbonden partijen

3.5.1 Inleiding

De gemeente heeft relaties met diverse partijen waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft, de zogeheten
verbonden partijen. Relaties met verbonden partijen komen voort uit maatschappelijke relevantie en politieke
motieven. Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft in deze partij: als een lid van het
college in het bestuur zit of namens de gemeente stemt. Een financieel belang houdt in dat de gemeente door
deelname aan deze verbonden partij risico kan lopen. Het BBV (art. 15) geeft het wettelijk kader en de vereisten voor
deze paragraaf weer.

3.5.2 Lijst van verbonden partijen

De gemeente Gorinchem heeft te maken met diverse verbonden partijen. Deze partijen zijn in te delen in drie
categorieën:
A. Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
B. Vennootschappen en coöperaties
C. Stichtingen

In onderstaand overzicht staat per categorie welke verbonden partijen erbij horen.

A. Gemeenschappelijke Regelingen
• GR Dienst Gezondheid & Jeugd
• GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
• GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
• GR Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
• GR GEVUDO
• GR AVRES
• GR Reinigingsdienst Waardlanden
• GR Bureau Openbare Verlichting

B. Vennootschappen en coöperaties
• Hoog Dalem C.V.
• C.V. ROM-S, Beheer BV ROM-S
• N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
• Oasen N.V.
• Eneco Groep N.V.
• Stedin Holding N.V.
• MLL Beheer B.V.
• Gemeente Gorinchem Deelneming B.V.
• Coöperatie ParkeerService U.A.
• Huisvuil Verbranding Centrale N.V.

C. Stichtingen
• Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem
• Stichting Vestingdriehoek
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3.5.3 Gemeenschappelijke regelingen

GR DG&J

Vestigingsplaats Dordrecht

Korte
omschrijving

De GR DG&J bestaat uit twee organisatieonderdelen: DG&J en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ).
De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is formeel onderdeel van de GR DG&J, maar heeft
een eigen financieringskader. De GGD ZHZ en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
(BLVS) zijn onderdeel van de DG&J.

De GR DG&J verzorgt namens tien gemeenten in ZHZ de uitvoering van taken op het gebied van
publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht, jeugdhulp en veilig thuis. Daarnaast is de
organisatie verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale
jeugdgezondheidszorg (waaronder het Rijksvaccinatieprogramma).
Bij rampen en crises, waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de DG&J op.

Publiek belang De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert activiteiten gericht op het verkleinen van
sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen van de
inwoners van ZHZ.

Bestuurlijk
belang

Een lid van het college neemt deel aan het dagelijks en het algemeen bestuur van de GR. Het
algemeen bestuur heeft een 'gewogen' stemrecht. De stemverhouding is gebaseerd op het aantal
inwoners van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur heeft geen gewogen stemrecht.
Het stemrecht is vastgelegd in artikel 21 van de regeling. De bepalingen in de Gemeentewet over
het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) worden gevolgd, wat inhoudt één stem per
lid en een besluit bij volstrekte meerderheid.

Financieel
belang

De totale primaire begroting (beleidsarm) voor de Dienst Gezondheid & Jeugd 2019 bedraagt
€ 147 miljoen, waarvan € 96 miljoen voor de Serviceorganisatie Jeugd. De in deze primaire
begroting opgenomen bijdragen voor Gorinchem zijn € 8 miljoen (So-jeugd) en € 1,9 miljoen
overig. Deze bijdragen worden/zijn bijgesteld op basis van de bijstellingsdocumenten.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 3.298.789
Stand 31 december 2018: € 4.194.186

Vreemd
vermogen

Stand 1 januari 2018: € 83.840.241
Stand 31 december 2018: € 57.425.963

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 1.235.000

Risico's De Serviceorganisatie Jeugd heeft geen weerstandsvermogen of reserves. Tegenvallers en
meevallers komen ten laste of ten gunste van de deelnemende gemeenten. De vraag naar
jeugdhulp is gestegen in 2018. De extra kosten hiervoor a € 6,2 miljoen over 2018 zijn volgens
afspraak in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. In het eerste kwartaal 2019 worden
keuzes besproken en voorgelegd om een verdere toename van deze uitgaven te beperken en
mogelijk op termijn terug te dringen.

Overige De gemeenten Leerdam en Zederik treden per 1 januari 2019 uit de GR.
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GR OZHZ

Vestigingsplaats Dordrecht

Korte omschrijving De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert wettelijke milieu- en omgevingstaken
(vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit namens de Provincie Zuid-Holland en
de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.
De OZHZ geeft ook milieuadvies bij ruimtelijke-economische ontwikkelingen.

Publiek belang OZHZ draagt met zijn kennis en ervaring over omgevingskwaliteit bij aan de veiligheid,
gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de regio en dus de gemeente Gorinchem. 

Bestuurlijk belang Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. De
stemverhoudingen (het belang) van juli 2018 tot en met juni 2019 zijn gebaseerd op de
omzetverhoudingen uit de jaarrekening van 2017. Gorinchem heeft een aandeel van 2,2%.

Financieel belang De totale omzet van de OZHZ bedraagt ca. € 29 miljoen. De bijdrage van Gorinchem
bedraagt afgerond 0,6 miljoen. Deze bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage, een bijdrage
voor de wettelijke taken en een bijdrage voor taken die op offertebasus worden uitgevoerd.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 2.873.274
Stand 31 december 2018: € 1.735.883

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 9.859.699
Stand 31 december 2018: € 6.692.951

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 100.000

Risico's Herindeling Vijfheerenlanden
Per 1 januari 2019 zijn Leerdam en Zederik uit de gemeenschappelijke regeling OZHZ
getreden. Daardoor neemt de omzet af met circa € 1,4 mln.
Het AB OZHZ heeft een uittreedsom voor de gemeente Vijheerenlanden vastgesteld. De
hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal fte dat overgaat naar Vijheerenlanden of de
Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit is een reële frictievergoeding voor de uittredende
partijen en de achterblijvende deelnemers blijven zo niet met een onbedoeld financieel
nadeel zitten.

Overheveling bouwtaken Giesenlanden en Integraal Toezicht Molenlanden
De fusie van Giessenlanden en Molenwaard per 1 januari 2019 zorgt voor het wegvallen
van 8 fte aan bouwtaken bij OZHZ. Dit wordt deels gecompenseerd doordat OZHZ voor
de nieuwe gemeente Molenlanden het integraal toezicht (milieu, bouw en milieu) bij
bedrijven gaat uitvoeren. Een resterende frictievergoeding wordt bij Molenlanden in
rekening gebracht.

Overige
ontwikkelingen

Van 17 naar 10 deelnemende gemeenten
Het aantal deelnemende gemeenten is per 1 januari 2019 verminderd van 17 naar 10
gemeenten vanwege de gemeentelijke herindelingen in de Hoeksche Waard en
Molenlanden en het uittreden van Leerdam en Zederik.

Nota VTH beleid gemeentelijke taken ZHZ 2018-2022
De nota 'VTH beleid gemeentelijke taken ZHZ 2018-2022' bevat de uitvoeringskaders en
strategieën die OZHZ hanteert voor de gemeentelijke Wabo-taken vergunningverlening,
toezicht en handhaving. De colleges van de gemeenten hebben deze nota in 2018
vastgesteld.

Omgevingswet
De Omgevingswet gaat de regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur,
infrastructuur en ontgrondingen samenvoegen. De Omgevingswet moet in 2021 in werking
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treden. OZHZ neemt deel aan het regiobrede project Omgevingswet om de benodigde
samenwerking met zijn opdrachtgevers en ketenpartners uit te bouwen. OZHZ is in 2018
gestart met de zogenaamde "klantreizen" om behoeften en verwachtingen van zijn
opdrachtgevers in kaart te brengen.

Private Kwaliteitsborging in de bouw (PKB)
Het wetsvoorstel Private Kwaliteitsborging in de bouw (PKB) heeft tot gevolg dat de toetsing
en het toezicht op de eisen uit het Bouwbesluit gefaseerd aan de markt worden
overgedragen. Deze wet moet gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.

Wijziging BOR: asbestverwijdering
Op 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht (BOR) gewijzigd. OZHZ voert daarom per
1 januari 2018 het toezicht op de bedrijfsmatige verwijdering (sloop) van asbest uit.

Strategisch ontwikkelperspectief en doorontwikkeling OZHZ
OZHZ is bezig met een doorontwikkeling van de organisatie. Door het efficiënt en effectief
gebruik van data en technologie wil de OZHZ een goede ondersteuning bieden. Ook wil
OZHZ de relatie met de opdrachtgevers verder ontwikkelen en een waardevolle bijdrage
leveren in alle stadia van de beleidscyclus.
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GR Veiligheidsregio ZHZ

Vestigingsplaats Dordrecht

Korte
omschrijving

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is opgericht om de risico's op het gebied van
openbare orde en veiligheid te beheersen. In de VRZHZ werken gemeenten, regionale brandweer,
regionale ambulancevoorziening en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) bij
ongevallen en rampen nauw samen met politie en waterschappen. Ook wordt er samengewerkt
met overheidsdiensten en private partners. De VRZHZ wil optimaal voorbereid zijn op een ramp
of crisis en een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. De VRZHZ zorgt voor de fysieke
veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing door krachten te bundelen.

Publiek belang De VRZHZ voorkomt incidenten en rampen door risico's te achterhalen, deze te beperken en
hierover te adviseren. De VRZHZ organiseert een daadkrachtige respons voor de bestrijding in
acute situaties. Na een incident zorgt zij ervoor dat zo snel mogelijk kan worden teruggekeerd
naar de normale situatie.

Bestuurlijk
belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GR. In beide
besturen is zij vice-voorzitter. In het algemeen bestuur besluiten de leden door elk één stem uit
te brengen. Het algemeen bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen. Als de stemmen
staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Financieel
belang

Bijdrage van Gorinchem over 2018 bedraagt € 2.688.594 (inclusief huisvesting).

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 7.284.779
Stand 31 december 2018: € 8.363.570

Vreemd
vermogen

Stand 1 januari 2018: € 63.874.826
Stand 31 december 2018: € 60.630.119

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 4.398.000

Risico's De provinciekeuze van de gemeente Vijfheerenlanden is inmiddels duidelijk maar de financiële
gevolgen hiervan voor de VRZHZ nog niet. Recent is de bindende arbitrage uitkomst bekend
geworden. Deze gaat uit van een negatief bedrag voor de VRZHZ. In de loop van 2019 zal bekend
worden wat dit voor financiële consequenties heeft voor de achterblijvende gemeenten. Het
Veiligheidsberaad heeft de invoering van de Landelijke Meldkamerorganisatie uitgesteld naar het
jaar 2020. De samenvoeging van de meldkamers ZHZ en Rotterdam-Rijnmond is wel
doorgegaan. De financiën zijn een onzekere factor bij de samenvoeging van deze twee
meldkamers door de onduidelijkheid over de samengevoegde begroting voor 2018 en daarna.

Overige
ontwikkelingen

Eind 2018 is een klap gegeven op de plannen voor de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Er
is gestart met een regionale crisisorganisatie waardoor er minder mensen vanuit de 10 gemeenten
nodig zijn in geval van een crisis. De deelnemers aan de regionale pool worden professioneler
getraind en opgeleid.
De regionalisering van de lokale brandweer was reden de kosten van de VRZHZ tegen het licht
te houden. Hierbij is ook nagedacht over een herstructurering van het management. Dit heeft
geleid tot een procesgerichte benadering van de taken en een aanpassing van de structuur van
de organisatie. De VRZHZ bouwt zo verder aan de organisatie zoals beschreven in het beleidsplan
2017-2020. In september 2018 is de nieuwe structuur gestart.
Het verschil tussen de bijdragen van de gemeenten en de inkomsten uit het gemeentefonds leidde
in 2018 tot een benchmark. De uitkomsten zijn eind 2018 in het AB besproken en worden
binnenkort met de raden gedeeld.
In de nabije toekomst vindt een oriëntatie plaats over een mogelijke samenwerking met de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De VRZHZ verkent, samen met haar partners, de
mogelijkheden om slim samen te werken op het gebied van nieuwe risico's, zoals cybercrime en
extreem weer. Deze heroriëntatie is input voor bestuurlijke reflectie en bestuurlijke keuzes.

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

108



GR Regio AV

Vestigingsplaats Gorinchem

Korte
omschrijving

Het vergroten van de regionale bestuurskracht en de regionale samenwerking in de regio AV
onder meer op de terreinen economie, toerisme, fysiek en sociaal. Het bijdragen aan de
behartiging van gemeenschappelijke belangen om de ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Publiek belang Het geven van uitvoering aan regionale samenwerking op de beleidsterreinen sociaal, fysiek,
economie en toerisme tezamen met de gemeenten Giessenlanden & Molenwaard (thans:
Molenlanden) en Leerdam & Zederik (thans: Vijfheerenlanden).

Bestuurlijk
belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
Twee leden van het college maken deel uit van het algemeen bestuur van de regeling. De
burgemeester treedt op als voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling. Bij de besluitvorming in het algemeen bestuur beschikt elke
deelnemende gemeente over één stem per gemeente. Besluiten in het algemeen bestuur en
dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel
belang

Het financieel aandeel Gorinchem in AV verband in 2018 bedraagt op basis van de
inwonerbijdrage € 218.000.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 1.663.000
Stand 31 december 2018: € 1.123.000

Vreemd
vermogen

Stand 1 januari 2018: € 1.052.000
Stand 31 december 2018: € 1.721.000

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 263.000

Risico's De bestuurlijke ontwikkelingen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunnen zorgen
voor risico's voor de beoogde resultaten voor de domeinen sociaal, fysiek en economie en
toerisme.

Overige
ontwikkelingen

De raad heeft op 21 juni 2018 de Regionale Maatschappelijke Agenda vastgesteld. De kern van
de vernieuwing is dat de samenwerking voortaan plaatsvindt op basis van opgaven en dat het de
partners vrij staat hieraan deel te nemen of niet. De opgaven gaan over Leefbaar en aantrekkelijk,
Economisch krachtig en Klimaat.
In 2018 is het nieuwe model van de Alblasserwaard- en Vijfheerenlanden-organisatie uitgewerkt.
Het college heeft na toestemming van de raad de gewijzigde tekst gemeenschappelijke regeling
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 2019 vastgesteld. De raad heeft in december 2018 kennis
genomen van het Uitvoeringsplan Regionale Maatschappelijke Agenda.
In de Tweede Kamer is in april 2018 de motie Van der Molen aangenomen. In deze motie wordt
de regering verzocht te onderzoeken hoe de centrumfunctie van Gorinchem behouden kan blijven
met het oog op evenwichtige regionale verhoudingen en de Tweede Kamer hierover te informeren.
Wij hebben het initiatief genomen om dit onderzoek te verrichten, in samenwerking met het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), de provincie en de regio. Naar
aanleiding van de motie Van der Molen is een bijdrage voor het onderzoek naar de centrumfunctie
van Gorinchem in de decembercirculaire Gemeentefonds toegekend.

Wij hebben, in overleg met partijen en private partners, in augustus 2018 bij het Rijk een aanvraag
ingediend voor een regiodeal. Ten behoeve van een vitale en krachtige regionale economie met
voldoende voorzieningen, hebben wij het Rijk voorgesteld de komende jaren gezamenlijk te
investeren in zowel het versterken van het techniekonderwijs in de regio als de bereikbaarheid
van de regio. Uit de 88 ingediende voorstellen met een opgetelde waarde van € 1,3 miljard,
ongeveer 6 keer zoveel als er budget beschikbaar was, zijn er 12 geselecteerd. De ingediende
regiodeal van de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden hoorde daar niet bij. Het ministerie
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heeft laten weten dat het regiodeal voorstel wel aan de eisen voldeed, maar dat er simpelweg
andere keuzes, onder meer een evenwichtige spreiding tussen de provincies, zijn gemaakt.

GR GEVUDO

Vestigingsplaats Dordrecht

Korte omschrijving Gevudo beheert het aandelenpakket van twaalf gemeenten in de regio ZHZ in de NV
Huisvuil Verbranding Centrale (HVC). Het aandelenpakket bestaat uit 529 aandelen. HVC
verwerkt voor al deze gemeenten het huisafval en voor een aantal ook de afvalinzameling.
HVC ontwikkelt zich steeds meer als een duurzaam energiebedrijf.

Publiek belang De belangen van de deelnemende gemeenten behartigen in de
aandeelhoudersvergadering van de NV HVC.

Bestuurlijk belang Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur én heeft zitting in het
dagelijks bestuur. Via de GR is er invloed op het beleid van de HVC. De GR levert een lid
in de raad van commissarissen in de vorm van een onafhankelijk externe. De GR levert
ook een lid in de aandeelhoudersvergadering van HVC.

Financieel belang Gevudo keert twee keer per jaar een risicogarantie uitkering uit aan de deelnemende
gemeenten.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 30.487
Stand 31 december 2018: € 30.487

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 509.424
Stand 31 december 2018: € 537.727

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 0

Risico's Het aangaan van nieuwe energieprojecten gaat gepaard met financiële risico's, maar ook
met kansen voor de aandeelhouders op het gebied van de energietransitie.
Ontwikkelingen in de verwerkingscapaciteit van gescheiden ingezameld afval lopen achter
bij het aanbod, waardoor er discussies zijn met de verpakkende industrie over door hen
toegezegde uitkeringen voor gescheiden ingezameld recyclebaar verpakkingsafval.

Overige
ontwikkelingen

HVC heeft de bedrijfsvoering onder controle en boekt ook dit jaar weer een bescheiden
winst. HVC is haar activiteiten op het gebied van de energietransitie voor de
aandeelhouders aan het uitbreiden. De verwerking van gescheiden ingezameld
kunststofafval houdt geen pas met het aanbod hiervan, dat zorgt voor knelpunten bij de
afvalinzameling en hogere kosten, die op de gemeenten worden afgewenteld.
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GR AVRES

Vestigingsplaats Gorinchem

Korte omschrijving De uitvoeringsorganisatie Avres voert voor de aangesloten gemeenten de participatiewet
uit. Dit betekent dat zij de wettelijke taken uitvoeren rond de vangnetregeling zoals het
verstrekken van uitkeringen en het uitvoeren van minimabeleid. Zij hebben ook de
werkgeversrol van de sociale werkvoorziening en bieden ondersteuning bij re-integratie.

Publiek belang De GR zorgt voor een goede dienstverlening voor de bewoners die zijn aangewezen op
tijdelijke voorzieningen als een uitkering, bijzondere bijstand. Het is belangrijk dat er
verbindingen gelegd worden tussen Avres en het maatschappelijk middenveld om de
inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bestuurlijk belang Twee leden van het college maken deel uit van het algemeen bestuur. Het bestuur moet
er op kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke wettelijke taken goed worden uitgevoerd,
bewoners goed bediend worden en dat uitvoering wordt gegeven aan bestuurlijke
speerpunten.

Financieel belang De participatiemiddelen worden doeltreffend ingezet en komen ten goede aan de
producten en diensten voor onze bewoners.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 4.176.000 
Stand 31 december 2018: € 6.665.000

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 10.769.000 
Stand 31 december 2018: € 11.500.000

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 1.802.000

Risico's In 2018 is er intensief gesproken met bestuurlijk vertegenwoordigers van de deelnemende
gemeenten van de GR Avres over de toekomstige keuze van Leerdam, Zederik en Vianen.
De drie raden hebben het besluit genomen om zich bij de GR Avres aan te sluiten.
Overeengekomen is om 2019 als overgangsjaar te benutten. In 2018 vonden er ook
verkiezingen plaats. Deelnemende gemeenten zijn naast Gorinchem nu Molenlanden en
Vijfheerenlanden.

De voorbereidingen voor het uittreden van Lingewaal zijn in gang gezet. Ook daarvoor geldt
2019 als overgangsjaar. Het afbouwen van het participatiebudget blijft ook de komende
jaren ook een risico.

Overige
ontwikkelingen

De transformatie van de sociale werkvoorziening is verder doorgezet. Er zijn meerdere
mensen met een SW-indicatie uitgeplaatst bij reguliere werkgevers. De laatste
medewerkers aan Avelingen-West zijn inmiddels onderbracht in de Lingeloods aan de
Spijksedijk. Er zijn ook nieuwe activiteiten ontplooid. De uitwerking van de plannen moet
in 2019 zijn beslag krijgen. Een voorbeeld daarvan is het realiseren van een regionale
kringloop, tevens aan de Spijksedijk.
Het pand aan de Avelingen-West is verkocht en in november is de backoffice organisatie
Avres verhuisd naar Meerkerk. De frontoffice en het klantcontactcentrum zijn nog op het
Stadhuisplein gevestigd. Gedurende het jaar zijn er activiteiten in de wijk ontplooid. De
dienstverlening in de Rozenobel is daar een voorbeeld van.
In 2017 is een start gemaakt met het pilotproject “Vrijwillige inzet anders”, waar mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de eerste treden van de participatieladder
vrijwilligerswerk beklimmen. De pilot kenmerkt zich door zijn kleinschaligheid. Het project
is in maart 2018 gestopt. De stap bleek voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt te groot. Daarnaast is in samenwerking met Natuurcentrum het project “Leef
je passie” uitgewerkt, waar vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt gerichte
coaching krijgen.
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GR Reinigingsdienst Waardlanden

Vestigingsplaats Gorinchem

Korte omschrijving De GR zorgt voor het op milieuverantwoorde manier ophalen van ons afval en zorgt voor
verwerking. Waardlanden heeft via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) taken voor
het onderhoud van het openbare gebied.

Publiek belang Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de afvalinzameling.

Bestuurlijk belang Een lid van het college maakt deel uit van het bestuur van de GR. Bij stemming wordt 75%
vereist van het aantal (gewogen) stemmen. Het totaal aantal stemmen en het aantal
stemmen per deelnemende gemeente in het algemeen bestuur wordt bepaald door het
aantal huisaansluitingen van alle gemeenten en het aantal huisaansluitingen per
deelnemende gemeente. De stemverhoudingen worden voor een periode van vier jaar
vastgesteld.
Beslissingen komen tot stand bij een meerderheid van stemmen.

Financieel belang Iedere gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage. Deze gemeentelijke bijdrage wordt
berekend op basis van een verdeelsleutel. De begroting, inclusief het te voeren beleid,
wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. De verwerkingskosten van HVC worden
direct doorgezet naar de gemeenten op basis van de verdeelsleutel. De Reinigingsdienst
Waardlanden beschikt over eigen reserves om eventuele financiële tegenvallers op te
vangen.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 1.042.208
Stand 31 december 2018: € 1.198.438

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 19.265.504
Stand 31 december 2018: € 20.005.134

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 156.231

Risico's De verwerkingskosten en de totale hoeveelheid huishoudelijk afval nemen toe. We
constateren een afname van de scheidingsbereidheid van de burger. Er worden steeds
meer partijen gescheiden plastic aan de poort bij de verwerkers afgekeurd.

Overige
ontwikkelingen

Om de structurele tegenvallers van 2018 binnen de begroting financieel op te vangen, is
een forse verhoging van de afvalstoffenheffing voor 2019 begroot. De afname in de
scheidingsbereidheid van de burger en het vaker afkeuren van aangeboden gescheiden
plastic afval maakt het misschien nodig over te stappen op een andere manier van
afvalinzameling.
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GR Bureau Openbare Verlichting

Vestigingsplaats Hardinxveld-Giessendam

Korte omschrijving De GR Bureau Openbare Verlichting levert een bijdrage aan het beheer van de Openbare
Verlichting bij de aangesloten gemeenten.

Publiek belang Onderhoud van openbare verlichting.

Bestuurlijk belang Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. Elk lid van
het algemeen bestuur heeft in de vergadering een stem. Een meerderheid van stemmen
is nodig voor besluiten van het algemeen bestuur.

Financieel belang Het financieel aandeel van Gorinchem is bepaald op basis van het aantal lichtobjecten. In
2019 betalen we € 7,48 per lichtobject. Dit is gelijk aan 2018.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 142.270
Stand 31 december 2018: € 150.630

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 209.964 
Stand 31 december 2018: € 194.587

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 32.130

Risico's Schaalvergroting heeft veelal efficiëntie en financiële voordelen. Wij hebben echter geen
invloed op de deelname van andere gemeenten. Er ontstaat een risico als deelnemers
uitstappen of de geleverde diensten te wensen over laat.

Overige
ontwikkelingen

De kwaliteit van de geleverde diensten laat soms te wensen over, met als gevolg dat
verlichting soms lang buiten werking is. We werken aan een kwaliteitsverbetering voor de
te leveren diensten.
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3.5.4 Vennootschappen en coöperaties

Hoog Dalem C.V.

Vestigingsplaats Gorinchem

Korte omschrijving We voeren voor eigen rekening en risico, samen met de partners verenigd in de C.V., de
grondexploitatie Hoog Dalem. We realiseren woningen en voorzieningen op het gewenste
kwaliteits- en kwantiteitsniveau conform de vastgestelde ruimtelijke en financiële kaders
(grondexploitatie).

Publiek belang Realiseren woningbouw en voorzieningen in Hoog Dalem.

Bestuurlijk belang Twee leden van het college treden op als aandeelhouders van Hoog Dalem C.V. Het
voorzitterschap in de vergadering van aandeelhouders rouleert per jaar. Besluitvorming
van de directie vindt plaats op basis van unanimiteit. In de statuten staat welke
directiebesluiten de instemming van de aandeelhouders vragen. Die besluiten vragen een
twee derde meerderheid. Andere besluiten vragen om unanimiteit. De burgemeester treedt
op als (stille) vennoot in Hoog Dalem C.V.

Financieel belang De gemeente staat garant voor de leningen die de CV aangaat. Deze garantstelling
bedraagt € 35 miljoen. De gemeente voert samen met Heijmans en AM de grondexploitatie
Hoog Dalem. De gemeente neemt voor circa 50% (€ 100.000) deel in het kapitaal van Hoog
Dalem C.V. De gemeente is ook voor 50% beherend vennoot in de C.V.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 1.588.000
Stand 31 december 2018: € 1.588.000

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 30.000.000
Stand 31 december 2018: € 21.965.045

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 0

Risico's Het beperken van de financiële risico’s voor de gemeente binnen Hoog Dalem blijft een
belangrijk punt van aandacht. De belangrijkste risico’s betreffen de grondopbrengsten, het
afzettempo, de hoogte van de schadeloosstelling en het verloop van de samenwerking en
ontwikkeling. We werken aan een sturingsmodel voor uitvoering van het
woningbouwprogramma op basis van afgesproken grondprijzen en marktconforme prijzen.
De gemeente heeft voor deze risico’s een risicovoorziening getroffen en een reserve
aangehouden in het weerstandsvermogen. De aantrekkende markt vormt een kans om het
resultaat van de grondexploitatie te verbeteren.

Overige
ontwikkelingen

Onlangs is de hoogte van de schadeloosstelling voor de onteigening van het middengebied
bepaald door de rechtbank. Op dit moment wordt besluitvorming door de C.V. partijen over
inbrengen van de grond van het middengebied voorbereid.
Het bestemmingsplan van het resterende noordelijk deel van Hoog Dalem is
onherroepelijk. De woningen zijn in de verkoop gebracht. Dit deel moet in 2020 zijn
afgerond.
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C.V. ROM-S, Beheer B.V. ROM-S

Vestigingsplaats Schelluinen

Korte omschrijving Er zijn drie hoofdactiviteiten, de realisatie van het transport- en logistiek centrum
Schelluinen-West, de realisatie en exploitatie van regionale vrachtwagenparkeerterreinen
en de herontwikkeling van vertreklocaties.

Publiek belang Het oplossen van problemen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu verbetert de
leefbaarheid. Daarnaast zetten de gemeenten en de provincie in op economische
ontwikkeling, inclusief de logistieke sector.

Bestuurlijk belang Een lid van het college treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad van
Commissarissen van Beheer B.V. ROM-S. Besluiten van de Raad van Commissarissen
zijn geldig als 60% van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is (waaronder
de commissaris benoemd op voordracht van het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf
Publieke sector b.v.(OPP).

Financieel belang De gemeentelijke deelnemingen en de BNG GO nemen beide voor 49,5% deel in de C.V.
Beheer B.V. ROM-S neemt voor 1% deel.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 10.148.000
Stand 31 december 2018: € 10.646.000

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 318.000
Stand 31 december 2018: € 50.000

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 498.000

Risico's De beoogde concentratie van de bedrijfsactiviteiten op het gebied van transport en logistiek
is een grote kans om de leefbaarheid en de kwaliteit van de regio te vergroten. Overlast in
de kernen en op de dijken wordt zo ook verminderd. De vooruitzichten op een winstgevende
grondexploitatie zijn nog steeds gunstig. Een financieel risico is nooit helemaal uit te sluiten,
zo zal een achterblijvende uitgifte negatieve invloed hebben op het resultaat. Binnen de
organisatie van ROM-S worden de risico’s bewaakt en periodiek in beeld gebracht met
best- en worstcase scenario’s.

Overige
ontwikkelingen

Afgelopen jaar heeft Beheer B.V. ROM-S volop geïnvesteerd in een aantal klanten.
Verwacht wordt dat de komende jaren hiervan de vruchten kunnen worden geplukt. De
acquisitiewerkzaamheden hebben geleid tot een aantal prospects die kunnen leiden tot
een koopovereenkomst. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Schelluinen-West is
altijd uitgegaan van twee fases. Fase 1 is bijna geheel uitgegeven. Voor fase 2 wordt
momenteel het bestemmingsplan uitgewerkt. De gronduitgifte geeft geen reden tot klagen,
toch moeten we waakzaam blijven over de voortgang van de gronduitgifte. In de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Beheer B.V. ROM-S is besloten dat de focus
op de ontwikkeling van Schelluinen-West komt te liggen. Ook is afgesproken om de
exploitatie van de parkeerterreinen niet verder uit te breiden en kritisch te kijken naar de
afbouwmogelijkheden. De exploitatie van parkeerterrein Spijksedijk wordt in 2019
geëvalueerd en overdracht hiervan aan de gemeente Gorinchem is één van de opties die
onderzocht wordt.
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N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Korte omschrijving De BNG is een intermediair tussen de kapitaalmarkt en decentrale overheden. De BNG
kan gezien worden als een inkoopcombinatie van geld namens decentrale overheden. De
BNG is een naamloze structuurvennootschap waarvan 50% van de aandelen in handen is
van de Staat en de overige 50% in handen van decentrale overheden.

Publiek belang De gunstige prijzen van financieringsmiddelen worden doorgegeven aan decentrale
overheden. Hierdoor wordt de kredietwaardigheid van gemeenten versterkt en kunnen zij
relatief goedkoop lenen.

Bestuurlijk belang Eén lid van het college heeft stemrecht in de AVA. Het bestuurlijke belang (stemrecht) wordt
bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang De gemeente Gorinchem heeft een belang van 0,173% in het aandelenkapitaal. De
boekwaarde van de aandelen is € N.t.b. Van de nettowinst wordt conform het
dividendbeleid van BNG 25% uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 4.953.000.000
Stand 31 december 2018: € 4.990.000.000.

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 135.041.000.000
Stand 31 december 2018: € 132.487.000.000

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 337.000.000
De ontvangen dividenduitkering in 2018 bedraagt € 243.714 voor gemeente Gorinchem
(betreft het jaar 2017).

Risico's De BNG heeft een solvabiliteitsratio van circa 2%. De BNG is echter een financiële instelling
waardoor zij verhoudingsgewijs veel vreemd vermogen heeft en een relatief laag eigen
vermogen. Ondanks de lage solvabiliteit is de BNG een solide deelneming, omdat de BNG
Bank als een van de veiligste banken ter wereld wordt beschouwd.
In 2016 heeft BNG hybride kapitaal onderhands uitgegeven. De aftrekbaarheid van de
(discretionaire) dividendvergoeding voor hybride kapitaal voor de vennootschapsbelasting
heeft geleid tot een publieke discussie en de aankondiging van een onderzoek naar dit
onderwerp door de Europese Commissie. Mocht de aftrekbaarheid in de toekomst worden
geschrapt, dan heeft dit ongunstige gevolgen voor het resultaat en vermogen van de bank.

Overige
ontwikkelingen

De bedrijfslasten stijgen structureel door de inspanningen die geleverd moeten worden om
aan toenemende (Europese) wet- en regelgeving te voldoen.
Belangrijke factor van invloed op het resultaat is de bankenbelasting. De bankenbelasting
wordt betaald om bij te dragen aan de opbouw van een Europees resolutiefonds en de
maatregelen om te voldoen aan het vereiste garantievermogen op basis van de strengere
kapitaaleisen voor banken.
De BNG legt een grote nadruk op duurzaamheidsaspecten. Sinds 2014 heeft BNG diverse
duurzame obligaties geplaatst waarmee zij op dit terrein tot de kopgroep van de
Nederlandse banken behoort. In 2018 heeft de bank samen met verzekeraar Nationale
Nederlanden € 300 miljoen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te
verduurzamen via het bedrijf Bewust Investeren.
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Oasen N.V.

Vestigingsplaats Gouda

Korte omschrijving Kernactiviteiten zijn het winnen, zuiveren, distribueren en verkopen van drinkwater. Oasen
N.V. maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven in het oosten van Zuid-
Holland.

Publiek belang Op duurzame wijze zorgen voor drinkwater.

Bestuurlijk belang Een lid van het college heeft stemrecht in de AVA. Het daadwerkelijk bestuurlijk belang
(stemrecht) in de AVA wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang De gemeente Gorinchem heeft een belang van 4,55% in het aandelenkapitaal van Oasen.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 103.668.000
Stand 31 december 2018: € 108.494.000

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 162.538.000
Stand 31 december 2018: € 159.959.000

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 4.826.000

Risico's Geen bijzonderheden.

Overige
ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.
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Eneco Groep N.V.

Vestigingsplaats Rotterdam

Korte omschrijving Eneco Groep is actief in de energiesector. Hun missie: duurzame energie van iedereen,
zodat mensen zelf de regie nemen over energie.

Publiek belang Er zijn publieke belangen rondom energievoorziening, maar het college heeft
geconcludeerd dat geen van deze publieke belangen afzonderlijk of gezamenlijk
doorslaggevend zijn om de aandelen in Eneco te willen houden.

Bestuurlijk belang Een lid van het college heeft stemrecht in de AVA. Het bestuurlijk belang (stemrecht) in de
AVA wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang De gemeente Gorinchem heeft een belang van 0,68% in het aandelenkapitaal van Eneco.

Eigen vermogen Stand 1 februari 2018 (gebroken boekjaar): € 2.869.000.000
Stand 31 december 2018: € € 2.939.000.000

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018 (gebroken boekjaar): € 2.787.000.000
Stand 31 december 2018: € 2.804.000.000

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 136.000.000
De ontvangen dividenduitkering in 2018 bedraagt ca. € 460.000

Risico's In de afweging rondom het aandeelhouderschap in Eneco is aangegeven dat Eneco een
commercieel internationaal energieservicebedrijf is. Bij tegenvallende resultaten bestaat
de kans dat Eneco minder dividend uitkeert dan in de begroting is opgenomen. In 2018 is
besloten om de dividenduitkering voor dat jaar gelijk te houden met de verwachte uitkering
van de aandeelhouders.

Overige
ontwikkelingen

De Gemeente Gorinchem heeft het principebesluit tot afbouwen van de aandelen in Eneco
genomen. Dit betekent dat er een transactieproces wordt voorbereid. In 2018 is dit verder
vormgegeven en is er onderzocht hoe dit transactieproces eruit moet komen te zien.
Gekozen is voor een verkoop via controlled auction. Naar verwachting zal de verkoop in
2020 plaatsvinden. Op 2 mei 2018 heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Eneco
de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang
van zaken bij Eneco rondom het privatiseringsproces. De Ondernemingsraad heeft naar
aanleiding hiervan besloten een onderzoek in te stellen. De verwachting is dat de resultaten
van dit onderzoek medio 2019 bekend worden.
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Stedin Holding N.V.

Vestigingsplaats Rotterdam

Korte omschrijving Stedin bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen: netbeheerder, infrabedrijf en een
netwerkbedrijf. Zij zorgen ervoor dat klanten beschikken over (duurzame) energie om te
leven, werken en ondernemen. Stedin verduurzaamt het energiesysteem en zij houdt het
robuust en betaalbaar.

Publiek belang Stedin zorg voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de gas- en
elektriciteitsnetten. Onderdeel van het beheer is dat uitval of onderbreking van de gas en
elektriciteitstoevoer wordt geminimaliseerd.

Bestuurlijk belang Een lid van het College heeft stemrecht in de AVA. Het bestuurlijk belang (stemrecht) in de
AVA wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang De gemeente Gorinchem heeft een belang van 0,68% in het aandelenkapitaal van Stedin.

Eigen vermogen Stand 1 februari 2018 (gebroken boekjaar): € 2.583.000
Stand 31 december 2018: € 2.699.000

Vreemd vermogen Stand 1 februari 2018: € 3.968.000.000
Stand 31 december 2018: € 4.292.000

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 118.000.000
Dit heeft geresulteerd in een dividenduitkering van € 162.000 voor gemeente Gorinchem.
(betreft het jaar 2017).

Risico's Geen bijzonderheden.

Overige
ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

MLL Beheer B.V.

Vestigingsplaats Gorinchem

Korte omschrijving De BV MerwedeLingelijn (MLL) is opgericht voor de aanleg van de MLL tussen Dordrecht
en Geldermalsen om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de deelnemende
gemeenten te vergroten. De BV is verantwoordelijk voor het beheer van deze lijn.

Publiek belang Openbaar vervoer.

Bestuurlijk belang Een lid van het college treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente in de AVA. In
deze AVA is elke gemeente vertegenwoordigd door één persoon/één stem. Besluiten in de
AVA worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Financieel belang De investering in de MLL bedraagt € 55 miljoen. Ongeveer € 10 miljoen is voor rekening
van Gorinchem.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 250.000
Stand 31 december 2018: € 250.000

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 0
Stand 31 december 2018: € 0

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 0

Risico's De gemeente Gorinchem heeft aangegeven dat zij de overheadkosten van de BV draagt
vanaf 1 januari 2017 tenzij de kosten toe te rekenen zijn aan een andere gemeente.

Overige
ontwikkelingen

Op de korte termijn ontwikkelt MLL Beheer BV nog de halte Gorinchem-Noord.
Voor de langere termijn zijn er ambities om de MLL verder te ontwikkelen.
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Gemeente Gorinchem Deelneming B.V.

Vestigingsplaats Gorinchem

Korte omschrijving De B.V. heeft als doel het oprichten van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht
houden op ondernemingen en vennootschappen. Hieronder valt het deelnemen in ROM-
S C.V.

Publiek belang Door de deelneming in ROM-S C.V. wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het
Bedrijventerrein Schelluinen-West.

Bestuurlijk belang De B.V. is eind 2006 opgericht als onderdeel van de juridische structuur van ROM-S C.V.
Het bestuurlijk belang loopt dan ook parallel aan ROM-S C.V. (zie wat bij die verbonden
partij is vermeld).

Financieel belang De B.V. neemt voor 17,3% deel in ROM-S C.V.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 1.755.613
Stand 31 december 2018: € 1.823.767

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 2.000
Stand 31 december 2018: € 2.000

Resultaat Het aandeel in het resultaat van ROM-S C.V. bedraagt over het boekjaar 2018: € 86.154

Risico's Geen bijzonderheden.

Overige
ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.
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Coöperatie ParkeerService U.A.

Vestigingsplaats Amersfoort

Korte omschrijving Coöperatie van meerdere gemeenten, die allerlei diensten levert op het gebied van
parkeren.

Publiek belang De coöperatie verzorgt de afhandeling van fiscale naheffingen (parkeerboetes) en de
behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures.

Bestuurlijk belang Een lid van het college vertegenwoordigt de gemeente in de algemene ledenvergadering.
Elk lid heeft één stem. Stemmen over zaken gebeurt mondeling en over personen
schriftelijk. De beslissing over zaken wordt genomen met een meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen. Bij stemmen over personen wordt de persoon gekozen op wie de
meeste stemmen zijn uitgebracht.

Financieel belang Gorinchem neemt de volgende producten af: invorderen naheffingsaanslagen
(parkeerboetes), afhandeling bezwaren naheffingsaanslagen, afhandeling beroepen
naheffingsaanslagen. Dit kostte ongeveer € 30.000 per jaar. Deze kosten zijn t.o.v.
voorgaande jaren gestegen: zie Overige ontwikkelingen.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 39.365
Stand 31 december 2018: € 27.687

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 0
Stand 31 december 2018: € 0

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 100.722

Risico's De 17 leden van de coöperatie bepalen samen het beleid en hebben een gelijke stem. De
(financiële) belangen verschillen, omdat niet iedereen evenveel en/of dezelfde producten
afneemt.

Overige
ontwikkelingen

De indirecte kosten van de coöperatie worden op een andere manier verdeeld dan
voorheen (op basis van het aantal gereguleerde parkeerplaatsen). De kosten voor
Gorinchem zijn hierdoor enorm gestegen.
Het contract is opgezegd per 31 december 2019. Dat is de eerste mogelijkheid om zonder
uittredingskosten op te zeggen.
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Huisvuil Verbranding Centrale (HVC) N.V.

Vestigingsplaats Alkmaar

Korte omschrijving HVC N.V. verwerkt ons huishoudelijk afval en ontwikkelt zich als een producent van
duurzame energie voor haar aandeelhouders. Binnen GEVUDO-verband wordt een
aandelenpakket HVC van de twaalf deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid
beheerd. Het gaat om ruim 18% van de gemeentelijke aandelen HVC, waarvoor de
GEVUDO gemeenten garant staan. HVC keert hiervoor een jaarlijkse vergoeding uit en zo
mogelijk een winstuitkering. Dat laatste is in de afgelopen jaren niet gebeurd, omdat de
aandeelhouders ervoor gekozen hebben het aandeel vreemd kapitaal in HVC te reduceren.

Publiek belang De verwerking van onze huishoudelijke afvalstromen en de productie en distributie van
duurzame energie.

Bestuurlijk belang De realisatie van een circulaire economie en ondersteuning bij de energietransitie.

Financieel belang De gemeente Gorinchem staat garant voor € 9,8 miljoen van het bedrijfskapitaal van HVC
N.V. De jaarlijkse risicogarantie uitkering bedraagt € 86.000.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 103.000.000
Stand 31 december 2018: € 116.000.000

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 849.006.000
Stand 31 december 2018: € 856.447.000

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € 13.305.000

Risico's Omdat HVC steeds meer afhankelijk wordt van de opbrengsten van de geproduceerde
duurzame energie, hebben de energieprijzen grote invloed op het bedrijfsresultaat.

Overige
ontwikkelingen

HVC adviseert de aandeelhouders over de energietransitie en ondersteunt ook actief de
ontwikkeling van duurzame energiebronnen. HVC levert duurzame stroom en groen gas
aan onze gemeentelijke organisatie en is een potentiële partner voor het opzetten van een
duurzame energie infrastructuur in Gorinchem.
In 2018 heeft HVC zes opsporingsvergunningen voor aardwarmte aangevraagd, waarvan
er al enkele zijn toegewezen. Ook heeft HVC samen met Omrin en Midwaste een
sorteerinstallatie voor plastic afval gerealiseerd in Friesland.
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3.5.5 Stichtingen

Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem

Vestigingsplaats Gorinchem

Korte omschrijving De stichting heeft tot doel de verbetering van:
a. de economische positie en uitstraling van de Gorinchemse binnenstad;
b. de samenwerking tussen partijen die hierop invloed uitoefenen.

Publiek belang Een maatschappelijk goed functionerende en voor bewoners en bezoekers aantrekkelijke
binnenstad met voldoende faciliteiten.

Bestuurlijk belang Gemeente, ondernemers en eigenaren commercieel vastgoed hebben gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor het functioneren van de binnenstad.

Financieel belang De gemeente verstrekt een bijdrage van € 69.000.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 47.577
Stand 31 december 2018: € N.N.B.

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: Geen vreemd vermogen
Stand 31 december 2018: Geen vreemd vermogen

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € N.N.B.

Risico's Geen bijzonderheden.

Overige
ontwikkelingen

Vanaf 2018 zijn de promotionele werkzaamheden overgedaan aan Gorinchem
Citymarketing en houdt BSM zich vooral bezig met ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

Stichting Vestingdriehoek

Vestigingsplaats Gorinchem

Korte omschrijving De Vestingdriehoek is een toeristisch samenwerkingsverband tussen Gorinchem,
Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren met als verbindende factor de veerdienst die
de bezoeker van de ene naar de andere locatie vervoert.

Publiek belang Grensoverschrijdende samenwerking tussen partijen om economische spin-off te
realiseren die de locaties afzonderlijk van elkaar niet kunnen bereiken.

Bestuurlijk belang Een afgevaardigde van het college (portefeuille Toerisme) neemt zitting in het bestuur en
treedt hierbij op als voorzitter.

Financieel belang Alle deelnemende gemeenten investeren naar rato van inwoners.

Eigen vermogen Stand 1 januari 2018: € 13.737
Stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen Stand 1 januari 2018: € 2.950
Stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat Het resultaat over 2018 bedraagt: € N.N.B.

Risico's Geen bijzonderheden.

Overige
ontwikkelingen

In 2018 zijn de nieuwe beleidsuitgangspunten 2018-2022 vastgesteld.
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3.6 Grondbeleid en Vastgoedbeleid

3.6.1 Inleiding

In deze paragraaf geeft informatie over de gemeentelijke grondexploitaties en treft u de belangrijkste informatie over
het gemeentelijk vastgoed aan.

Grondbeleid
Grondbeleid is het kader waarbinnen het ruimtelijke beleid en de ruimtelijke doelstelling vorm krijgen. Grondbeleid is
een middel om de ruimtelijke doelstellingen op een economisch verantwoorde manier te realiseren. Het grondbeleid
is geen doel op zich, maar een middel om de ruimtelijke projecten te realiseren. 
De woonlocaties in de stedelijke vernieuwing en uitleggebieden zijn onderdeel van programma 9 Volkshuisvesting,
Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing. De ontwikkeling van bedrijventerreinen is onderdeel van programma
4 Economie.

Voor de jaarafsluiting zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd en berekend naar de contante waarde per 1 januari
2019. De financiële consequenties van deze zogenaamde 'herzieningen' zijn cijfermatig in de jaarrekening verwerkt.
In deze paragraaf staat een samenvatting van de belangrijkste financiële mutaties in 2018 voor de grondexploitaties.
In een apart boekwerk 'Meerjarenprogramma Grondexploitaties' (MPG) staat een uitgebreide beschrijving per
grondexploitatie, financieel en beleidsmatig.

Vastgoedbeleid
De gemeente heeft geen actieve eigenaarsrol in vastgoed, behalve als dit nodig is voor het bereiken van
maatschappelijke of publieke doelstellingen. Gemeentelijk vastgoed kan een instrument zijn om maatschappelijke of
publieke doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld om ruimtelijke effecten te verwezenlijken (zoals het historisch
aanzicht van de stad).
De gemeente beslist vanuit strategische overwegingen over aan- en verkoop van vastgoed en voert tactisch
portefeuillebeleid voor het gemeentelijk vastgoed.
Vastgoed wordt verkocht als het niet meer nodig is om doelstellingen te bereiken.

Bijzonderheden in 2018

In 2018 is het MPG doorontwikkeld. Het MPG geeft de gemeenteraad een betere positie om te sturen op de ruimtelijke
projecten (kwalitatief en kwantitatief) en het college legt verantwoording af over de bereikte resultaten binnen de
grondexploitaties.

In 2018 is verder uitvoering gegeven aan het gemeentelijke vastgoedbeleid. Er is een start gemaakt met het
actualiseren van dit beleid. In 2019 wordt dit ter besluitvorming aangeboden. 
In 2018 zijn verschillende gemeentelijke gebouwen verder verduurzaamd. Een aantal overbodige panden is verkocht.

3.6.2 Vastgesteld beleid

Beleidskader Vastgesteld door de raad in
Nota Vastgoedbeleid 2014 2014

Nota Grondbeleid 2015-2019 2015

3.6.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De verwachte resultaten van de grondexploitaties worden op netto contante waarde (NCW) berekend. Als uit deze
berekening per balansdatum een verlies naar voren komt, wordt tot het volledige bedrag van dit verlies een voorziening
gevormd.
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Bij een voordelige berekening (winst) vindt een gedeeltelijke winstneming plaats, op basis van de percentage of
completion methode (BBV). Dit betekent dat de winst naar rato van gerealiseerde kosten (en opbrengsten) moet
worden genomen.

In de berekeningen van de grondexploitaties zijn de navolgende parameters gehanteerd:

• netto contante waarde (en parameters) per 1 januari 2019
• rentepercentage 1,62%
• kostenstijging vanaf 2019 en verder 2%
• opbrengstenstijging woningbouw in 2019: 2,0% en na 2019 2,0%
• opbrengstenstijging bedrijventerrein in en na 2019 2,0%
• disconteringsvoet 2%

Deze waarden zijn de te hanteren standaarden bij het herzien van de grondexploitaties. De grondprijzen zijn opnieuw
gewaardeerd. Per exploitatiegebied is bekeken of deze standaard wordt gebruikt of dat afwijkende waarden
(uitzonderingen) gebruikt worden, vanwege specifieke afspraken met ontwikkelaars. Na besluitvorming van het
college over de parameters en de grondprijzen, inclusief de specifieke uitzonderingen per exploitatiegebied, is de
werkwijze voor de herziening van de grondexploitaties vastgelegd.

3.6.4 Balanspositie grondexploitaties

Hieronder staat een overzicht van de balanspositie van de grondexploitaties.

Financiële positie (bedragen x € 1.000) Stand 31-12-2016 Stand 31-12-2017 Stand 31-12-2018
Boekwaarde gronden in exploitatie
1. Woningbouw 15.797 14.616 12.409
2. Bedrijventerrein 50.929 51.955 53.174

Totaal boekwaarde 66.726 66.571 65.583

Getroffen voorzieningen grondexploitaties 20.675 19.927 17.655

Netto boekwaarde 46.051 46.644 47.928

Ontwikkelingen grondexploitaties op hoofdlijnen

Algemeen
Het BBV is leidend voor de financiële verwerking van de grondexploitaties. De parameters en grondprijzen zijn
geactualiseerd om de jaarlijkse herziening uit te voeren. De parameters voor de gemeentelijke grondexploitaties zijn
opnieuw vastgesteld. De belangrijkste afwijking ten opzichte van vorig jaar is een lagere rente. De kosten- en
opbrengstenindices zijn weer stijgend. De programmering van de uitgifte van de woningbouw en bedrijventerreinen
is ten opzichte van de vorige jaarrekening onveranderd. De Woonagenda 2.0 (woningbouw) en
Bedrijventerreinstrategie AV (bedrijventerreinen) vormt de basis. De fasering van de uitgifte is geactualiseerd. Per
saldo is ons grondbedrijf verliesgevend. De verliesvoorziening kan met € 1,6 miljoen vrijvallen ten gunste van het
jaarrekeningresultaat door de verbetering van het resultaat (contante waarde per 1 januari 2019).

Per 31 december 2018 is de grondexploitatie Lingewijk-Zuid afgesloten. Naast de gemeentelijke grondexploitaties is
er de grondexploitatie Hoog Dalem, die in de CV Hoog Dalem is ondergebracht. Een korte toelichting hierop is
opgenomen in de paragraaf “Verbonden partijen”.
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Groote Haar
Het negatieve financiële resultaat van deze grondexploitatie is per saldo afgenomen met ruim € 1,3 miljoen. De
verliesvoorziening is met dit bedrag verlaagd.

Recente besluitvorming bij Rijkswaterstaat veroorzaakt een langere looptijd van het project dan vorig jaar was
voorzien. Dit leidt tot meerkosten door een andere fasering van de kosten en uitgestelde opbrengsten. De totale
looptijd van grondexploitatie Groote Haar is op dit moment gepland tot en met het jaar 2040.

Het inzetten van een deel van het plangebied voor windturbines, is verwerkt in de grondexploitatie. Dit heeft een
nadelig effect op de grondexploitatie, omdat de toekomstige grondopbrengsten niet meer ten gunste van deze
exploitatie komen, maar in de reguliere begroting zullen worden opgenomen. De kosten voor verwerving van de
gronden voor de verbindingsweg worden hoger ingeschat. Er zijn meer duikers nodig dan verwacht door de
bodemgesteldheid en het waterplan. De kosten bouw- en woonrijp maken zijn hierdoor toegenomen. De verlaging
van het rentepercentage van 2,19% naar 1,62% leidt, door de relatief lange looptijd en hoge boekwaarde, tot een flink
rentevoordeel op deze grondexploitatie.

Mollenburg
In de vorige grondexploitatie was de kostenverlaging abusievelijk twee keer meegenomen. Dit is nu gecorrigeerd en
leidt tot een verschil van ruim € 0,4 miljoen. De kosten voor het bouwrijp maken vallen iets lager uit. De renteverlaging
leidt tot een voordelig financieel effect en de indexering van de kosten leidt tot een nadeel. De gerealiseerde
opbrengsten vallen wat hoger uit, maar de grondprijzen stijgen minder hard dan verwacht. Per saldo is het financieel
resultaat van Mollenburg iets verslechterd en de verliesvoorziening opgehoogd.

Oost II
Het voordelig verschil tussen 2017 en 2018 wordt vooral verklaard door het effect van de verlaging van de rente en
de verwerking van de gehanteerde grondprijzen vanuit de nota grondprijzen. Het positieve saldo is nauwelijks
gewijzigd. Er wordt dan ook geen winst genomen in 2018. Deze grondexploitatie heeft geen effect op het
rekeningresultaat.

Lingewijk Noord
Deze grondexploitatie is iets minder winstgevend geworden dan vorig jaar was berekend. Dit komt vooral doordat de
civieltechnische ramingen zijn geactualiseerd en geïndexeerd. Daarnaast heeft de verkoop van de locatie
Merwedekanaal vertraging opgelopen. Er kan geen winst worden genomen over 2018. Deze grondexploitatie heeft
geen invloed op het rekeningresultaat.

Kleine Haarsekade
In 2019 worden de laatste werkzaamheden aan het plangebied uitgevoerd en worden de kavels uitgegeven. Er kan
ruim € 0,1 miljoen winstneming worden toegevoegd aan het rekeningresultaat.
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Lingewijk Zuid
Het resultaat van de grondexploitatie is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit komt vooral doordat het aantal uren
dat voor deze grondexploitatie is ingezet, een stuk lager is dan vooraf was ingeschat. Per 31 december 2018 is deze
grondexploitatie afgesloten. De verliesvoorziening valt voor ca. € 0,3 miljoen vrij.

Hoog Dalem
De ontwikkelingen van Hoog Dalem worden in de paragraaf Verbonden Partijen verantwoord.

3.6.5 Voorzieningen en risico's grondexploitaties

Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo is een voorziening gevormd.

Mutatie voorzieningen
actieve grondexploitaties
(bedragen x € 1.000) n.a.v.
herziening 2019

Stand
31-12-2017

Rentetoe-
voeging

Stortingen Vrijval Verminde-
ringen

mutaties
besteding

Stand
31-12-2018

Mollenburg 11.267 225 67 11.559
Groote Haar 7.305 146 - 1.355 6.096
Lingewijk Zuid 1.355 27 - 266 1.116 0

Totaal 19.927 399 67 1.621 1.116 17.656

De jaarlijkse rentetoevoeging aan de voorziening heeft conform (bijgestelde) begroting plaatsgevonden, omdat de
voorziening op contante waarde gebaseerd is. Op basis van de bijgestelde grondexploitatie Mollenburg is de
berekende verliesvoorziening € 67.000 toegenomen. Uit de bijgestelde grondexploitatie Groote Haar blijkt dat de
berekende verliesvoorziening voor ruim € 1,3 miljoen kan vrijvallen. Uit de bijgestelde grondexploitatie Lingewijk-Zuid
blijkt dat de berekende verliesvoorziening met ongeveer € 0,3 mln. afneemt. De grondexploitatie wordt afgesloten,
zodat de verliesvoorziening van € 1,1 mln. het berekende tekort dekt. De rentetoevoeging buiten beschouwing
gelaten, is er per saldo een verbetering van het verwachte resultaat bij de verliesgevende grondexploitaties.

In onderstaande tabel staat per grondexploitatie een overzicht van de verwachte resultaten van de grondexploitaties
en de hierbij getroffen voorzieningen. De geïdentificeerde risico's die niet in de grondexploitaties zijn verwerkt, zijn
onderdeel van de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's zijn berekend aan de hand van dezelfde
uitgangspunten als de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het totaalrisico van
€ 3,3 miljoen staat in de eerder genoemde paragraaf.

In het ‘Meerjarenprogamma Grondexploitaties' staat een uitgebreide risicoanalyse per grondexploitatie.

Project
(bedragen x € 1.000)

Resultaat NCW
31-12-2018 *

Getroffen
voorziening 2018

T/m 2017
genomen winst

In 2018 genomen
winst

Reservering
benodigde
weerstands-
capaciteit

Verliesgevende projecten
Mollenburg -11.559 11.559 116
Groote Haar -6.096 6.096 2.977
Lingewijk Zuid - -

Winstgevende projecten
Lingewijk Noord 1.197 437 67
Kleine Haarsekade 437 118 110 4
Oost II 7.675 5.292 96

Totaal -8.346 17.655 5.847 110 3.261
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In de huidige markt zitten de risico’s vooral in afzettempo en vertraging in de uitgifte (vooral bij duurdere woningbouw),
kostenstijging (bij civieltechnische werken en in de bouw) en grondprijsverlaging. Voor Groote Haar zijn er risico’s
door de ontsluiting op de A27, verwervingsrisico en risico’s in de planvorming. Vanwege de relatief lange looptijd van
deze grondexploitatie (tot en met 2040) is ook rekening gehouden met een renterisico. Vooral de risico's voor Groote
Haar zijn bepalend voor de reservering van de benodigde weerstandscapaciteit.

3.6.6 Feitelijke gegevens van het gemeentelijk vastgoed

De gemeente bezit per peildatum 31 december 2018 98 panden. Dit zijn twee panden minder dan in 2017. De
onderverdeling van deze panden staat in de volgende tabel:

Soort vastgoed Sublabel Aantal
Maatschappelijk vastgoed Onderwijs

Sport
Welzijn
Cultuur
Economie en Toerisme
Intern vastgoed (bestuurlijke en ambtelijke huisvesting)

30
9
4
1
3
5

Commercieel vastgoed Horeca
Kantoor
Detailhandel
Bedrijfsruimte
Kinderdagverblijf/ BSO

0
0
0
6
0

Overig vastgoed Woningen
Ontwikkelingsvastgoed

11
1

Bijzonder vastgoed Erfgoed/historie 28
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3.7 Lokale heffingen

3.7.1 Inleiding

Lokale heffingen zijn te verdelen in heffingen waarvan de besteding gebonden of ongebonden is. De gebonden
heffingen worden besteed aan een aanwijsbare taak, zoals de afvalstoffenheffing, rioolbelasting, leges,
begraafrechten en markt- en kadegelden. Deze heffingen worden daarom niet tot de algemene dekkingsmiddelen
gerekend. Ongebonden lokale heffingen, zoals de OZB, roerende zaakbelasting (RZB), hondenbelasting,
parkeerbelasting en precariobelasting worden wel tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. De besteding van
deze heffingen is niet gebonden aan een bepaalde taak.

3.7.2 Vastgestelde beleidskaders

Voor lokale heffingen worden beleidsuitgangspunten gebruikt. Er is geen beleidskader voor vastgesteld. De
uitgangspunten zijn:

• voor de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven wordt het gewogen prijsindexcijfer van het Centraal Plan Bureau
(CPB) aangehouden;

• er wordt zo veel mogelijk gewerkt met kostendekkende tarieven;
• voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting worden egalisatiereserves gebruikt. Het saldo van deze reserve wordt

gebruikt om de tarieven te egaliseren;
• de inkomstenderving door de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting wordt doorberekend in de

tarieven.

3.7.3 Overzicht lokale heffingen

De drie belangrijkste lokale heffingen zijn de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting. Hieronder wordt
ingegaan op de achtergronden en uitgangspunten 2018 voor deze heffingen. Ook worden de achtergronden en
uitgangspunten van de overige belastingen, heffingen en rechten kort uitgelegd.
 
Onroerende zaakbelastingen
De OZB is de belangrijkste gemeentelijke belasting. De opbrengst behoort tot de algemene dekkingsmiddelen en
mag vrij worden besteed.
De OZB-tarieven worden uitgedrukt in een vast percentage van de economische waarde van de onroerende zaken.
Ze worden berekend door de geraamde opbrengst te delen door de te belasten waarde, het heffingsareaal. De waarde
wordt getaxeerd conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De
taxaties zijn gebaseerd op het marktniveau op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar. De
waardeschommelingen worden vereffend via de tarieven, zodat de hertaxatie zelf niet leidt tot een verhoging van de
belastingdruk. Wel is conform de besluitvorming bij de begroting 2018 een inflatiecorrectie toegepast van 1,9%.
Tarieven onroerende zaakbelasting 2017 2018
woningen: eigenaar 0,1338% 0,1316%
niet woningen: eigenaar 0,3048% 0,3106%
niet woningen: gebruiker 0,2480% 0,2527%

Afvalstoffenheffing
De kosten van de afvalinzameling en -verwerking van particuliere huishoudens worden via de afvalstoffenheffing
verhaald. Uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is 100% kostendekkendheid. In de tarieven wordt een
onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Het uitgangspunt is dat de
éénpersoonshuishoudens een korting van 20% krijgen op het tarief van meerpersoonshuishoudens.

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

129



Tarieven afvalstoffenheffing 2017 2018
éénpersoonshuishoudens 181 181
meerpersoonshuishoudens 226 226

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing. De tarieven zijn
niet langer kostendekkkend. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke kosten van de afvalverwerking beduidend
hoger zijn uitgevallen dan begroot. Het is gebruikelijk dat hogere lasten via de egalisatiereserve worden vereffend,
maar dit was niet langer mogelijk omdat het saldo van de reserve daarvoor onvoldoende ruimte biedt.

Omschrijving Bedragen (in € x 1.000)
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente 3.706
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen 0
Netto kosten taakveld 3.706
Toe te rekenen lasten (overhead en BTW) 165
Totale kosten 3.871
Opbrengst heffingen 3.338
Dekkingspercentage 86%

Rioolbelasting
Op grond van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken hebben gemeenten de zorgplicht voor
stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Een gemeente kan rioolbelasting heffen om deze zorgplicht te betalen
(artikel 228a van de Gemeentewet). Uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is 100% kostendekkendheid. Uit
de rioolbelasting worden de kosten voor rioolbeheer en onderhoud betaald, maar ook 50% van de kosten van
straatreiniging en 20% van de kosten van waterbeheersing. Net als bij de afvalstoffenheffing wordt een onderscheid
gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Bedrijven betalen een vast tarief per 150 m3 water dat gelijk is
aan het tarief voor meerpersoonshuishoudens.

Tarieven rioolbelasting 2017 2018
éénpersoonshuishoudens 176 176
meerpersoonshuishoudens 220 220
bedrijven per 150 m3 waterverbruik 220 220
grootverbruikers per 150 m3 waterverbruik 85 85

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de rioolbelasting.

Omschrijving Bedragen (in € x 1.000)
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente en storting in de voorziening riolering 3.520
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen 0
Netto kosten taakveld 3.520
Toe te rekenen lasten (overhead en BTW) 427
Totale kosten 3.947
Opbrengst heffingen 3.947
Dekkingspercentage 100%

Hondenbelasting
Hondenbelasting wordt opgelegd voor het houden van een hond. De hondenbelasting is een ongebonden heffing
waarvan de opbrengst naar de algemene middelen gaat.

De raad heeft een motie aangenomen om de hondenbelasting te verlagen naar het landelijk gemiddelde tarief van
€ 76. Bij een evenredige verlaging van het tarief voor elke volgende hond wordt het verschil tussen de tarieven erg
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klein, daarom is besloten een vast tarief te gebruiken. Ten opzichte van de primitieve begroting is de opbrengst
hierdoor gedaald van € 263.000 naar € 150.000.

Tarieven hondenbelasting 2017 2018
Eerste hond 124 76
Volgende hond 140 76
Kennel 205 125

Roerende Zaakbelasting (RZB)
De RZB is qua heffing te vergelijken met de OZB. De RZB wordt opgelegd voor roerende woon- en verblijfsruimten.
De tarieven zijn wettelijk gekoppeld aan de OZB-tarieven. Het heffingsareaal van de RZB is beperkt en bestaat uit de
ruim 70 woonarken.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen die zich op, onder of boven openbare
gemeentegrond bevinden. De tarieven zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,9%.

Leges en overige rechten
Als een gemeente diensten verstrekt, worden daar leges voor geheven, denk aan het verlenen van vergunningen of
het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen. Sommige tarieven hiervoor, zoals die van paspoorten en rijbewijzen,
zijn gebonden aan wettelijke maxima. Deze tarieven kunnen alleen worden verhoogd met het percentage dat het Rijk
toestaat. De overige tarieven, zoals die voor (omgevings-)vergunningen, huwelijk en voor verstrekkingen uit de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,9%.

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de leges.

Bedragen (in € x 1.000) Omgevingsvergunningen Publiekszaken Overige leges Totaal leges
Lasten taakveld(en) incl omslagrente 1.165 984 14 2.163
Toe te rekenen lasten (overhead) 450 554 - 1.004
Totale kosten 1.615 1.538 14 3.167
Opbrengst heffingen 1.487 688 16 2.191
Dekkingspercentage 69%

De begraafrechten en de markt- en kadegelden zijn ook verhoogd met 1,9%.

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de overige rechten.

Bedragen (in € x 1.000) Begraafrechten Marktgelden Kadegelden Totaal overige rechten
Lasten taakveld(en) incl omslagrente 396 29 65 490
Toe te rekenen lasten (overhead) 152 21 35 208
Totale kosten 548 50 100 698
Opbrengst heffingen 156 46 156 358
Dekkingspercentage 51%

Gerealiseerde inkomsten lokale heffingen
In onderstaande tabel staat hoe de werkelijke inkomsten 2018 zich verhouden tot de begrote inkomsten 2018.
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Heffingssoort (bedragen x € 1.000)
Jaarrekening

2017
Begroting 2018

primitief
Begroting 2018

na wijziging
Jaarrekening

2018

Algemene dekkingsmiddelen:
Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9.074 9.400 9.400 9.228
Roerende-zaakbelasting (RZB) 16 15 15 16
Hondenbelasting 252 263 157 150
Parkeerbelastingen straatparkeren 1.713 1.526 1.571 1.768
Precariobelasting 466 487 487 445

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 11.521 11.691 11.630 11.607

Gebonden heffingen:
Afvalstoffenheffing 3.253 3.266 3.361 3.338
Rioolbelasting 3.876 3.839 3.929 3.947
Leges 2.372 1.601 1.947 2.191
Lijkbezorgingsrechten 132 424 177 156
Marktgelden 40 76 40 46
Kadegelden 147 40 115 156

Subtotaal gebonden heffingen 9.820 9.246 9.569 9.834

Totaal inkomsten lokale heffingen 21.341 20.937 21.199 21.441

3.7.4 Lokale lastendruk

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks het niveau en
de ontwikkeling van de lokale lasten in kaart. Bij het vergelijken van de woonlasten wordt er onder andere gekeken
naar de OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting.

In de editie 2018 van de Atlas van de lokale lasten komen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in
Gorinchem op € 715. Gorinchem komt daarmee op een 140e plaats landelijk gezien (oplopend van goedkoop naar
duur).

3.7.5 Kwijtscheldingsbeleid

Als een belastingplichtige door financiële omstandigheden een belastingaanslag niet kan betalen (of slechts deels),
kan kwijtschelding worden verleend. De voorwaarden voor kwijtschelding van belastingen en heffingen heeft het Rijk
strak omschreven. De gemeentelijke kwijtscheldingsnormen mogen niet meer dan 100% van de bijstandsnormen
bedragen, wel minder.

Gorinchem gebruikt de maximale normbedragen. Een belastingplichtige met een inkomen op bijstandsniveau komt
in principe voor kwijtschelding in aanmerking. De afvalstoffenheffing, rioolbelasting en de hondenbelasting voor de
eerste hond kunnen kwijtgescholden worden.

Als van belastingplichtigen bekend is dat zij een inkomen op bijstandsniveau hebben, wordt kwijtschelding
automatisch verleend. In de andere gevallen wordt de aanvraag getoetst.

In 2018 is in 1.615 gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verleend. Een stijging van 5% ten opzichte van
2017. In het onderstaande overzicht staat aangegeven hoe de aantallen van 2018 zich verhouden tot die van 2017.
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2017 2018
Aantal aanvragen 645 737
- aanvraag afgewezen 141 183
- aanvraag toegekend 504 537
Automatisch verleend 1.030 1.078
Totaal aantal verleende kwijtscheldingen 1.534 1.615

De gederfde inkomsten door de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting worden verrekend via de
betreffende tarieven. In 2018 gaat het om ruim € 637.000, bijna € 39.000 meer dan begroot.
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Jaarstukken 2018
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4 Jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit:

1. de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
2. het overzicht van baten en lasten;
3. een recapitulatie van het structureel begrotingsevenwicht;
4. het overzicht begrotingsonrechtmatigheid;
5. de balans;
6. toelichting op de balans;
7. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);
8. de bijlagen:

1. reserves;
2. voorzieningen;
3. totaaloverzicht baten en lasten per taakveld 2018;
4. investeringsoverzicht;
5. verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa);
6. rapportage interbestuurlijk toezicht.

In dit hoofdstuk worden bovenstaande onderdelen achtereenvolgens behandeld worden. Bij het overzicht van baten
en lasten wordt ook het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht structurele toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves meegenomen.

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarstukken 2018 zijn opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
In dit hoofdstuk staat de toelichting op de grondslagen. De afschrijvingstabel is vastgelegd in de Financiële
verordening als bijlage bij het afschrijvingsbeleid, zijnde artikel 9 van de Financiële verordening.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva is vastgelegd in het afschrijvingsbeleid in artikel 9 van de Financiële
verordening en besloten op 10 november 2016.
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder bij de betreffende balanspost anders
is vermeld.

Grondslagen voor resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het
einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar
is. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de
meerjarenraming te weten vier jaar. Voor de baten uit het gemeentefonds is aangesloten bij de laatste specificatie die
wij hiervoor hebben ontvangen. Eventuele restituties van jaarresultaten van verbonden partijen worden als baten
genomen op het moment waarop het bestuursbesluit voor de restitutie van het resultaat door de verbonden partij
wordt genomen. 
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Grondslagen vergelijkende cijfers
De eindboekwaarden 2017 van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut zijn
aangepast ten opzichte van de vastgestelde jaarrekening 2017. Dit betreft onderlinge verschuivingen zonder
financiële gevolgen.

Balans

Vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare
ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die kunnen leiden tot of bijdragen aan het
verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de
afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en
ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en
ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het
bedrag van de verstrekte bijdragen en verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven
in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden
moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa met economisch nut

In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (de waarde die bij eerste uitgifte als
basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Er wordt niet afgeschreven op deze gronden.

Overige investeringen met economisch nut
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de betreffende investering in mindering gebracht, in die gevallen wordt
op het saldo afgeschreven.

'Levensduurverlengend onderhoud' wordt gedefinieerd als een investering. Criteria hierbij zijn dat er sprake moet zijn
van duurzame waardevermeerdering, een kwalitatieve verbetering waarbij het nut zich uitstrekt over meerdere jaren.

Er wordt lineair afgeschreven. Uitzondering hierop zijn de volgende bedrijfsgebouwen: Stadhuisplein 1, Stadhuisplein
2-35, Bedrijfsverzamelgebouw, Kleine Haarsekade. Hierop wordt annuïtair afgeschreven. Op grondbezit (voor
onderwijsdoeleinden, niet voor de publieke dienst bestemd en bouwgrondexploitatie) met economisch nut wordt niet
afgeschreven.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Onder deze categorie vallen, conform BBV en op grond van de Gemeentewet art. 229 lid 1 a en b, activa die op de
volgende heffingen en rechten betrekking hebben: riolering, kadegelden, lijkbezorgingsrechten.

Een naar verwachting duurzame waardevermindering van vaste activa betreft een schattingswijziging die volgens
artikel 65, lid 1 BBV onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking wordt genomen.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
De infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen en parken zijn geactiveerd en
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afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en
dus ook afgeschreven).

Financiële vaste activa
Deelnemingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen (categorie: uitgeleend geld) zijn opgenomen tegen
nominale waarde.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.
Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs dan vindt afwaardering
plaats.

Vlottende activa

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorraden
De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen die zijn
gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de vaste verrekenprijs en betaalde inkoopprijs
worden als resultaat verantwoord op prijsverschillen. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar
marktwaarde.
De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs.
De vervaardigingsprijs zijn de kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen
en kosten van bouw- en woonrijp maken), en een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie-
en beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen als en voor zover die met voldoende mate van
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden (percentage of completion methode). Zolang daarvan
geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht.
Op de balans worden voorraden netto verantwoord. Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo wordt ter
hoogte van dit saldo een voorziening gevormd. Onder de categorie 'gereed product' valt de voorraad bedrijfsmiddelen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in
mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen
Voorzieningen worden in beginsel gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het
voorziene verlies.
De pensioenverplichting voor de wethouders is echter op de contante waarde van de (opgebouwde) toekomstige
uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
De onderhoudsegalisatie voorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan
(een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen. In de
paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' is het beleid nader uiteengezet.
In artikel 76a BBV is een uitzonderingsregime opgenomen voor meerjarige subsidies waarvan de subsidieperiode
vóór 1 januari 2007 begon. De voorziening Stedelijke Vernieuwing is daarom onder de post door derden verkregen
middelen die specifiek besteed moeten worden.

Vaste schulden
De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste
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schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar en langer.
De aflossingen die binnen een jaar vervallen staan in de toelichting ook de bijbehorende rentelast.

De onderhandse leningen zijn gesplitst conform art. 36 van het BBV.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans staat meer informatie. Onder de borg-
en garantstellingen vallen ook de garanties voor WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en WEW
(Waarborgfonds Eigen Woningen). Deze hebben betrekking op zowel indirecte als directe garantieverlening. In de
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is dit opgenomen bij het onderdeel 'gewaarborgde geldleningen/
uitgegeven geldleningen'.
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4.2 Overzicht van baten en lasten

In de programmaverantwoording zijn per programma onder het kopje 'Wat heeft dit gekost?', overzichten opgenomen
van de baten en lasten inclusief de mutaties reserves. Deze overzichten zijn ook opgenomen voor de Algemene
dekkingsmiddelen en Onvoorzien.

Het BBV schrijft voor dat ook in het onderdeel jaarrekening van de jaarstukken totaaloverzichten worden opgenomen,
waarin van alle programma's inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien alle financiële gegevens worden
gepresenteerd. De volgende totaaloverzichten staan hieronder:

1. totaaloverzicht van baten en lasten;
2. totaaloverzicht incidentele baten en lasten;
3. totaaloverzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

141



4.2.1 Totaaloverzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn alle lasten en baten opgenomen per programma, inclusief de mutaties in de
reserves. De algemene dekkingsmiddelen zijn verbijzonderd, conform het voorschrift in het BBV.

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
na wijziging

Jaarrekening
2018

Saldo 2018

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Totaal

BATEN EN LASTEN

Programma Bestuur en Ondersteuning 3.365 1.391 4.223 1.349 4.360 1.376 -137 27 -110
Programma Veiligheid 5.766 803 5.612 1.034 5.677 1.021 -65 -13 -78
Programma Verkeer en Vervoer 8.902 3.857 9.148 4.013 9.281 4.240 -133 227 94
Programma Economie 7.933 7.138 12.126 11.295 2.765 3.309 9.361 -7.986 1.375
Programma Onderwijs 8.997 2.313 9.248 2.517 8.787 2.461 461 -56 405
Programma Sport, Cultuur en Recreatie 10.173 2.405 10.511 2.435 10.319 2.929 192 494 686
Programma Sociaal Domein 43.148 11.233 47.102 13.991 47.834 15.271 -732 1.280 549
Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid 9.057 7.657 11.970 7.490 12.263 7.565 -293 75 -218
Programma VROSV 9.651 8.870 14.761 14.112 18.750 19.286 -3.989 5.174 1.185

Totaal programma's 106.992 45.668 124.702 58.237 120.037 57.459 4.665 -777 3.887

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Totaal

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden
is 333 11.748 333 11.687 304 11.691 29 4 34
Dividend 730 865 865 0 0 0
Saldo van de financieringsfunctie 5 337 7.299 348 7.450 369 -151 21 -130
Algemene uitkeringen 60.188 60.985 61.638 0 653 653
Overige algemene dekkingsmiddelen 120 388 641 318 641 70 0 70
Overzicht overhead 11.963 507 12.457 492 12.701 470 -243 -22 -265
Overzicht heffing vennootschapsbelasting 0 0 75 0 8 153 67 153 221
Overzicht onvoorzien 100 0 100 0 0 0 100 0 100

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB
en Onvoorzien

12.520 73.510 20.652 75.018 20.780 75.828 -128 810 682

Totaal saldo van baten en lasten 119.513 119.178 145.354 133.254 140.817 133.287 4.537 33 4.569

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

142



Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
na wijziging

Jaarrekening
2018

Saldo 2018

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Totaal

MUTATIES RESERVES

Programma Bestuur en Ondersteuning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma Veiligheid 0 741 0 600 0 600 0 0 0
Programma Verkeer en Vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma Onderwijs 0 0 226 55 226 55 0 0 0
Programma Sport, Cultuur en Recreatie 0 75 230 75 230 75 0 0 0
Programma Sociaal Domein 0 50 550 714 550 714 0 0 0
Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid 65 150 0 150 610 726 -610 576 -34
Programma VROSV 486 75 382 125 204 86 178 -39 139
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 0 427 0 12.627 0 12.627 0 0 0
Overzicht overhead 293 1.183 2.793 1.183 2.793 1.183 0 0 0
Overzicht heffing vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overzicht onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutaties reserves 844 2.700 4.181 15.529 4.613 16.065 -431 536 105

Totaal resultaat 120.357 121.878 149.535 148.783 145.430 149.351 4.105 569 4.674
Begrotingssaldo 1.521 0 501 0 501 0 0 0 0
Jaarrekeningsaldo 2017 0 0 0 1.254 0 1.254 0 1.254 0

Totaal resultaat inclusief begrotingssaldo 121.878 121.878 150.036 150.037 145.931 150.605 4.105 1.823 4.674

Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2018 na wijziging en de jaarrekening 2018 staat per programma
in de programmaverantwoording.

4.2.2 Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten

Om een strucuteel evenwicht vast te stellen is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten
incidenteel is en welk deel structureel. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten staan de
structurele als de incidentele posten. In onderstaand overzicht staan alleen de incidentele baten en lasten die in de
jaarstukken 2018 zijn opgenomen.

Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000; -)

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018 na
wijziging

Jaarrekening 2018

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma Veiligheid
Project tunnel lift station 741 280 -461 600 280 -320 600 280 -320
Afrekening Veiligheidsregio - - - - 231 231 - 234 234
Totaal programma Veiligheid 741 280 -461 600 511 -89 600 514 -86

Programma Verkeer en Vervoer
Uitvoering fietsparkeren 50 - -50 50 - -50 50 - -50
Tijdelijke capaciteit infrastructuur 75 - -75 75 - -75 75 - -75
Totaal programma Verkeer en Vervoer 125 - -125 125 - -125 125 - -125
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Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000; -)

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018 na
wijziging

Jaarrekening 2018

Programma Economie
Mutatie voorziening grondexploitatie Groote Haar - - - - - - - 1.355 1.355
Stadspromotie 62 - - - 62 - 62 - -62
Totaal programma Economie 62 - - - 62 - 62 1.355 1.293

Programma Onderwijs
Vorming voorziening ivm sloop Lange Slagenstraat - - - 273 - -273 273 - -273
Sloopkosten Lange Slagenstraat 226 - -226 - - - - - -
Inzet extra middelen arbeidsmarktregio - - - - - - 81 81 -
1e inrichting onderwijshuisvesting 40 - - 40 - - 40 81 41
Vrijval onderhoudsvoorziening panden kinderopvang - - - - 113 - - 113 113
Onderwijshuisvesting BBO - - - 328 - -328 328 - -328
Totaal programma Onderwijs 266 - -226 641 113 -601 722 275 -447

Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Combinatiefuncties 75 - -75 130 - -130 130 - -130
Monumentenbeleid 45 - -45 45 - -45 45 - -45
Instandhouding Molens 80 - -80 - - - - - -
Stadspodia 50 - -50 50 - -50 50 - -50
Sportvisie 80 - -80 80 - -80 80 - -80
Inzet opbouwwerker - - - 80 - -80 80 - -80
Vrijval onderhoudsvoorziening div. panden - - - - 82 82 - 212 212
Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie 330 - -330 385 82 -303 385 212 -173

Programma Sociaal Domein
Afrekening BBZ 2017 - - - - 46 46 46 46 -
Burgerinitiatieven 45 - - 45 - -45 45 - -45
Vangnetmiddelen uitkeringen 2017 - - - - - - 88 88 -
Bijdrage gemeente regio GGZ - - - - - - - 112 112
Totaal programma Sociaal Domein 45 - - 45 46 1 179 246 67

Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid
Beleidsplan duurzaamheid - - - 150 - -150 143 27 -116
Vorming voorziening grafrechten - - - 2.400 - -2.400 2.400 - -2.400
Totaal programma Volksgezondheid en
Duurzaamheid

- - - 2.550 - -2.550 2.543 27 -2.516

Programma VROSV
Verkoop diverse (erfpacht)gronden en panden - 63 63 1.408 1.444 36 1.419 1.500 81
Stegenproject 50 - - 50 - - 11 - -11
Vrijval voorziening Hoog Dalem - - - - - - - 275 275
Schadeloosstelling middengebied Hoog Dalem 6.201 6.284 83
Winstneming grondexploitatie Kleine Haarsekade - - - - - - - 111 111
Vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Lingewijk-
Zuid

- - - - - - - 266 266

Vrijval onderhoudsvoorziening diverse panden - - - - 60 60 - 149 149
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Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000; -)

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018 na
wijziging

Jaarrekening 2018

Totaal programma VROSV 50 63 63 1.458 1.504 96 7.631 8.585 954

Programma Algemene dekkingsmiddelen
Uitgekeerde dividenden - - - - 21 21 - 21 21
Strategische Oriëntatie 50 - - 50 - -50 50 - -50
Treasury, herfinanciering leningen - - - 7.300 -7.300 7.651 - -7.651
Incidentele verkoopresultaten panden - - - 215 641 426 196 641 445
Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen 50 - - 7.565 662 -6.903 7.897 662 -7.235

Programma Overhead, VPB en onvoorzien
Vennootschapsbelasting - - - 74 - -74 - 153 153
Totaal programma Overhead, VPB en onvoorzien - - - 74 - -74 - 153 153

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Mutaties reserves¹:1

Reserve tunnel lift station - 741 741 - 600 600 - 600 600
Sloopkosten Lange Slagenstraat - - - 226 - -226 226 - -226
Combinatiefuncties - 75 75 - 130 130 - 130 130
Reserve Instandhouding Molens - - - 80 - -80 80 - -80
Vorming reserve Open Kathedraal - - - 150 - -150 150 - -150
Reserve Staerk - - - - 80 80 - 80 80
Reserve Sociaal Domein - 50 50 550 634 84 550 634 84
Reserve Afvalstoffenheffing 65 - -65 - - - - - -
Reserve Duurzaamheid - 150 150 - 150 150 610 726 116
Reserve Infrastructuurfonds 486 75 -411 382 75 -307 204 75 -129
Reserve Stegenproject - - - - 50 50 - 11 11
Inzet algemene reserve cfm PPN 2019 ²2 - 427 427 - 12.627 12.627 - 12.627 12.627
Reserve Automatisering 293 1.183 890 293 1.183 890 293 1.183 890
Vorming reserve ICT - - - 500 - -500 500 - -500
Vorming reserve Organisatieontwikkeling - - - 2.000 - -2.000 2.000 - -2.000
Totaal mutaties reserves 844 2.701 1.857 4.181 15.529 11.348 4.613 16.066 11.453

Totaal incidentele baten en lasten 2.513 3.044 778 17.624 18.509 800 24.757 28.095 3.338
Begrotingssaldo wordt toegevoegd aan de Algemene
reserve

1.521 - - 501 - -501 501 - -501

Rekening resultaat 2017 - - - - 1.254 1.254 - 1.254 1.254

Totaal inclusief begrotingssaldo 4.034 3.044 778 18.125 19.763 1.553 25.258 29.349 4.091

1. Een toelichting op de mutaties in de reserves staat in de bijlage reserves
2. Een nadere specificatie van de inzet van de algemene reserve staat in de paragraaf weerstandsvermogen, beschikbare weerstandscapaciteit.
3. Voor een toelichting op de mutaties reserves jaarschijf 2018 wordt verwezen naar de bijlage Reserves en voorzieningen
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4.2.3 Totaaloverzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Om te kunnen vaststellen of sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang om aan te geven welke mutaties
in de reserves structureel van aard zijn. In 2018 zijn geen structurele onttrekkingen of toevoegingen aan de reserves
gedaan.

4.3 Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het overzicht hieronder staan per programma de incidentele en structurele baten en lasten. Dit onderscheid is van
belang bij het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting 2018 en de jaarstukken 2018. In het overzicht
met incidentele lasten zoals in de vorige paragraaf zijn de bijzonderheden of uitschieters van incidentele lasten of
baten opgenomen. De overige lasten en baten worden beschouwd als structureel. Op basis van het hieronder
opgenomen overzicht kan worden geconcludeerd dat de begroting 2018 en de jaarstukken 2018, conform de
uitgangspunten van het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de (raming van) baten en lasten aantoont
dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten (het structurele saldo is positief).

Het genormaliseerd rekeningsaldo (= het rekeningsaldo op basis van structurele posten) is volgens de jaarstukken
2018 ca. € 1,8 mln. voordelig.

Resultaat
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2018 na
wijziging

Jaarrekening 2018 Verschil

Totaal Inc. Struct. Totaal Inc. Struct. Totaal Inc. Struct.

Programma Bestuur en Ondersteuning -2.874 - -2.874 -2.984 - -2.984 -110 - -110
Programma Veiligheid -4.578 -89 -4.489 -4.656 -86 -4.570 -78 3 -81
Programma Verkeer en Vervoer -5.135 -125 -5.010 -5.041 -125 -4.916 94 - 94
Programma Economie -831 0 -831 544 1.293 -749 1.375 1.293 82
Programma Onderwijs -6.731 -601 -6.130 -6.326 -447 -5.879 405 154 251
Programma Sport, Cultuur en Recreatie -8.076 -303 -7.773 -7.390 -173 -7.217 686 130 556
Programma Sociaal Domein -33.111 1 -33.112 -32.563 67 -32.630 549 66 483
Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid -4.480 -2.550 -1.930 -4.698 -2.516 -2.182 -218 34 -252
Programma VROSV -649 96 -745 536 954 -418 1.185 858 327
Totaal programma's -66.466 -3.571 -62.895 -62.578 -1.033 -61.545 3.887 2.538 1.349

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 54.366 -6.977 61.343 55.047 -7.082 62.129 682 -105 787

Mutaties reserves 11.347 11.348 -1 11.452 11.453 -1 105 105 0

Totaal -753 800 -1.553 3.921 3.338 583 4.674 2.538 2.136
Begrotingssaldo -501 -501 0 -501 -501 0 0 0 0
Jaarrekeningresultaat 2017 1.254 0 1.254 1.254 0 1.254 0 0 0

Totaal incl. begrotingssaldo 0 299 -299 4.674 2.837 1.837 4.674 2.538 2.136

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

146



4.4 Overzicht begrotingsonrechtmatigheid

Begrotingsonrechtmatigheid

In de begroting staan budgetten voor lasten/bestedingen en baten/opbrengsten. Bestedingen boven het
begrotingsbedrag op programmaniveau zijn onrechtmatige uitgaven, ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd.
Ook overschrijdingen op investeringskredieten zijn onrechtmatig. Volgens het geldende afwijkingenbeleid, worden
beïnvloedbare afwijkingen boven de € 50.000 (en nieuw beleid) vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor
investeringen ligt deze grens op € 100.000 (en op minimaal 10% van het investeringsbedrag). Overige afwijkingen
worden achteraf verantwoord door het college. Voor zover de budgetten voor laatstgenoemde afwijkingen niet bij de
Turap zijn bijgesteld, wordt hierover verantwoording afgelegd in de jaarrekening. In de hieronder opgenomen
overzichten staat voor welke programma's en bij welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze
overschrijdingen worden afzonderlijk toegelicht. Afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding en de mate van
beïnvloedbaarheid ervan, tellen de overschrijdingen wel of niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.
In het geval dat de overschrijding niet meetelt, dan is dit expliciet vermeld. Met het vaststellen van de jaarrekening
autoriseert de gemeenteraad deze onrechtmatigheden.

Begrotingsonrechtmatigheid
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2018
na wijziging

Jaarrekening
2018

Begrotings-
afwijking

Lasten Lasten Lasten

Programma Bestuur en Ondersteuning 4.223 4.360 -137
Programma Veiligheid 5.612 5.677 -65
Programma Verkeer en Vervoer 9.148 9.281 -133
Programma Economie 12.126 2.765 9.361
Programma Onderwijs 9.474 9.013 461
Programma Sport, Cultuur en Recreatie 10.741 10.549 192
Programma Sociaal Domein 47.652 48.384 -732
Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid 11.970 12.873 -903
Programma VROSV 15.143 18.954 -3.811

Totaal programma's 126.090 121.857 4.233

Algemene dekkingsmiddelen Overhead, VPB en Onvoorzien 23.445 23.573 -128

Totaal 149.535 145.430 4.105
Begrotingssaldo 501 501 0
Totaal incl. begrotingssaldo 150.036 145.931 4.105

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning 
De overschrijding in dit programma wordt voor een groot deel verklaard door gevolgen van de
gemeenteraadsverkiezingen. Een bestuurswisseling geeft ten opzichte van een regulier jaar extra kosten, zoals: de
kosten voor het afscheid, inwerkprogramma’s, scholing, inhuur adviseurs en extra inhuur voor de griffie. Totaal betreft
het een afwijking van circa € 125.000 op de begrote ramingen. De gemaakte kosten voor de bestuurlijke
samenwerking zijn € 85.000 hoger dan begroot. Voornamelijk door het onderzoek naar de centrumfunctie van
Gorinchem. Deze extra kosten worden voor een deel gecompenseerd door een bijdrage van de Provincie Zuid-
Holland aan dit onderzoek, circa € 35.000 en de bijdrage in het gemeentefonds van € 22.000. De benodigde storting
in de voorziening pensioentegoeden bestuurders is lager dan begroot omdat de actuariële rente is gestegen. Hierdoor
ontstaat een voordeel van circa € 74.000. In totaal is de begrotingsonrechtmatigheid voor dit programma € 79.000.
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Programma 2 Veiligheid
Het cameratoezicht veroorzaakte hogere uitgaven, samen met de kosten van handhaving. Hier staat tegenover dat
we voor ca. € 26.000 extra inkomsten hebben ontvangen, doordat de BOA's meer werkzaamheden hebben verricht
voor andere gemeenten.

Programma 3 Verkeer en Vervoer
Een verlenging en uitbreiding van de evaluatie van het parkeerbeleid, o.a. met een uitgebreid participatietraject met
belanghebbenden, verhoogden de kosten met ca. € 18.000 dan oorspronkelijk begroot.
Ook zijn er hogere uitgaven door de “pilot Zaltbommel-Loevestein” die de veerdienst in opdracht van de gemeente
Zaltbommel heeft uitgevoerd. Dat bracht extra kosten voor diesel en personeel met zich mee. Aan de batenkant
worden die kosten volledig gecompenseerd door de bijdrage van Zaltbommel ter hoogte van € 114.000. Samen met
de opbrengst van de veergelden op dit traject zorgde dit per saldo voor een voordeel. De kosten van de veerdienst
tellen daarom niet mee als begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 7 Sociaal Domein 
De kosten voor jeugdhulp zijn ook in 2018 hoger dan geraamd. Boven op bijstellingen tijdens het jaar, heeft het bestuur
van de Serviceorganisatie Jeugd besloten voor de jaarrekening 2018 nogmaals een bedrag van € 1,5 miljoen bij de
deelnemende gemeenten in rekening te brengen. Voor Gorinchem is dit een bedrag van ca. € 120.000. Vanwege het
moment dat deze extra kosten bekend werden, was een raadsbesluit niet meer mogelijk. De overschrijding telt daarom
niet mee als begrotingsonrechtmatigheid.

Door de definitieve vaststelling van de doeluitkering van het Rijk voor het bekostigen van de uitkeringen en de
voorlopige beschikking Bbz2004 over 2018 ontvangt de gemeente in 2018 € 755.000 meer dan oorspronkelijk begroot
(€ 11,7 miljoen). Deze middelen worden 1 op 1 beschikbaar gesteld aan de GR Avres. Dit zorgt voor een overschrijding
aan de lastenkant, maar hier staan hogere baten tegenover. Ditzelfde geldt voor de eenmalige middelen van € 89.000
die zijn ontvangen voor van de Vangnetregeling 2017. Deze overschrijdingen tellen dus niet mee als
begrotingsonrechtmatigheid.

Door een gewijzigde begrotingssystematiek (netto begroten) bij de GR Avres moet de btw over de diensten van Avres,
die door de gemeente wordt gedeclareerd, overgemaakt worden naar Avres. Voorheen begrootte Avres bruto en kon
de gemeente de doorgeschoven btw declareren en deze als opbrengst in de begroting verantwoorden. Dit betekent
een structureel nadeel van € 150.000.

Programma 8 Volksgezondheid en Duurzaamheid
De verwerkingskosten huishoudelijk afval zijn € 235.000 hoger uitgevallen, vooral doordat de milieubelasting op de
verbrandingskosten met meer dan 10% is verhoogd. Daarnaast is de keuring op PMD-stromen (plastic, metaal en
drankkartonverpakkingen) strenger geworden. De gemeente ontvangt per afvallading een vergoeding. Als de
afvallading wordt afgekeurd, vervalt de vergoeding. Deze lading moet dan samen met het reguliere afval worden
aangeboden, waardoor de verbrandingskosten toenemen. Ook de kosten van verwerking van recyclebare producten
zijn ca. € 17.000 hoger uitgevallen. Deze overschrijdingen tellen niet mee in de begrotingsonrechtmatigheid. Door
het tijdstip waarop deze kosten in rekening werden gebracht, was een raadsbesluit voor bijstelling niet meer mogelijk.

De huidige manier van compostering voldoet niet meer aan de wetgeving, daarom wordt een groot deel van het
groenafval afgevoerd. Dit leidt tot extra kosten van ca. € 37.000. Het afvoeren van groenafval is duurder dan
composteren. Met deze structurele kostenstijging is in de begroting 2019 rekening gehouden. In de binnenstad zijn
extra ondergrondse containers geplaatst. Daarom is een deel van de oude begraafplaats op de Groenmarkt geruimd.
De kosten zijn gedeeld met Waardlanden. Het aandeel van de gemeente bedroeg afgerond € 28.000.

Tot slot is er bij de begroting besloten om € 610.000 vanuit de Algemene Reserve toe te voegen aan de reserve
Duurzaamheid. Deze verschuiving (balansmutatie) was niet begroot, maar verloopt budgettair neutraal. Deze telt dus
niet mee als begrotingsonrechtmatigheid.
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Programma 9 VROSV
Een belangrijke gebeurtenis na balansdatum is het arrest voor de schadeloosstelling (onteigening) van de gronden
middengebied Hoog Dalem. De schadeloosstelling is als last verantwoord en wordt in 2019 betaald. De gronden van
het middengebied worden ingebracht in CV Hoog Dalem en de opbrengst, die in 2019 wordt ontvangen, is als inkomst
opgenomen. Deze overschrijding telt niet mee als begrotingsonrechtmatigheid. De feitelijke overschrijding valt lager
uit dan het bedrag van de schadelloosstelling door voordelen op de overige grondexploitaties.

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien
In de PPN 2019 is de Raad geïnformeerd over de mogelijkheid tot herfinanciering van een aantal hoogrentende
geldleningen en de verwachte, structureel lagere rentelasten. De verwachte resultaten hiervan zijn opgenomen in de
begrotingscijfers 2019-2022. Het herfinancieren van deze leningen ging gepaard met het naar voren halen van de
toekomstige renteverplichting. Dit heeft per saldo gezorgd voor een eenmalig nadeel van € 159.000 ten opzichte van
de geraamde € 7,3 mln., zoals uiteengezet is in de raadsinformatiebrief (2240) van januari 2019. Structureel levert
deze aanpassing een rentevoordeel van ca. € 1,1 miljoen op.

Begrotingsonrechtmatigheid (bedragen x € 1.000 ; - = nadeel) Begroot Gerealiseerd Verschil
Investering Lasten Lasten Saldo

Gronden Gorinchem-Noord tbv windmolens 0 311 -311
Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan 328 388 -60
Waterpoort incl. wal- en kademuren 164 189 -25
De Rotonde en Yulius 1.853 1.882 -29
Flora en fauna waterpark Mollenburg 25 55 -30
Sportaccommodatie "De Hoefslag" 3.607 3.646 -39
Hotel Buiten de Waterpoort 175 255 -80

Totaal 6.152 6.726 -574

Gronden Gorinchem-Noord tbv windmolens
De grondexploitatie Groote Haar voorzag in de verkoop van grond voor de realisatie van windmolens, tegen
marktconforme waarde. In september 2018 heeft het college besloten de grond voor de molens te verpachten in plaats
van te verkopen. De exploitatie van de windmolens maakt geen onderdeel uit van de grondexploitatie. Daarom moeten
de gronden verantwoord worden onder materiele vaste activa. Volgens de regels van het BBV moet dit gebeuren
tegen verkrijgingsprijs, te weten € 311.000. De jaarlijkse rentelasten kunnen worden gedekt uit de
exploitatievergoeding die van de energiecoöperatie, die de windmolens gaat exploiteren, wordt ontvangen.

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan
De herinrichting van het scholengebied Hiemstralaan is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Hogere
materiaalkosten en enkele aanvullende wensen/kansen uit de omgeving zorgden voor een overschrijding van ca.
€ 60.000. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de begroting. Deze overschrijding maakt onderdeel uit van
de begrotingsonrechtmatigheid.

Waterpoort incl. wal- en kademuren
Bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning is uitgegaan van een iets gunstiger schadebeeld dan het geval
bleek. Omdat het moment van opname van de schade en de feitelijke herstelwerkzaamheden behoorlijke tijd uit elkaar
lagen, was dit niet voorzien. Na de economische crisis hebben de aannemers hun prijzen weer naar boven bijgesteld.
Tegenover de overschrijding aan de lastenzijde staat een extra projectsubsidie van € 20.000, de onrechtmatigheid
beperkt zich daarmee tot € 5.000.

De Rotonde en Yulius
Tijdens de renovatie van het gebouw Dr. Bauerstraat 154-156 bleek dat er betonrot in de vloeren zit. Dit wordt
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aangemerkt als een constructiefout en komt volledig voor rekening van de gemeente. Deze kosten waren onvoorzien
en onuitstelbaar. Het krediet is met € 29.000 overschreden.

Flora en fauna waterpark Mollenburg
De overschrijding op deze investering moet worden gezien in relatie tot de onderuitputting op de investeringen
'recreatie waterpark Mollenburg' en 'GRP waterpark met kunstwerken Mollenburg', die worden verantwoord op
programma 8 Volksgezondheid en Duurzaamheid. De werkzaamheden aan waterpark Mollenburg worden binnen de
beschikbaar gestelde middelen worden uitgevoerd. Daarom telt deze overschrijding niet mee in het oordeel over de
begrotingsonrechtmatigheid.

Sportaccommodatie "De Hoefslag"
Bij dit krediet is ervan uitgegaan dat alle BTW terug te vorderen was. Vervolgens zijn de kosten met BTW opgenomen
en de belastingdienst betaalt de BTW in termijnen terug. De laatste termijn is in 2018 ontvangen. Er resteert een
overschrijding van € 39.000, doordat niet alle BTW terug kon worden gevorderd. Deze overschrijding is al gemeld is
bij de jaarstukken 2017. Daarom telt deze overschrijding niet mee in het oordeel over de begrotingsonrechtmatigheid.

Hotel Buiten de Waterpoort 
De werkzaamheden voor de bouw van het hotel Buiten de Waterpoort die voor rekening van de gemeente komen,
zijn nog niet geheel afgerond. Tot nu toe is er ca. € 80.000 meer uitgegeven. Bij de Turap 2018 is aangegeven dat
nog niet duidelijk is hoe hoog de uiteindelijke kosten worden.
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4.5 Balans per 31 december 2018

ACTIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 1.002 1.104
Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio 94 104
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 908 1.000

Materiële vaste activa 157.662 160.665
Investeringen met een economisch nut
- in erfpacht uitgegeven gronden 563 482
- overige investeringen met een economisch nut 114.581 117.544
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 25.702 26.180
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 16.816 16.459

Financiële vaste activa 3.081 3.289
Kapitaalverstrekkingen aan
- deelnemingen 2.439 2.439
Overige langlopende leningen 642 850

Totaal vaste activa 161.745 165.058

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 48.222 47.772
Grond- en hulpstoffen 1 2
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie 47.928 46.644
Gereed product en handelsgoederen 293 1.126

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 7.974 9.751
Vorderingen op openbare lichamen 6.395 5.705
Overige vorderingen 1.579 4.046

Liquide middelen 123 380
Kassaldi 20 93
Banksaldi 103 287
Overlopende activa 15.747 9.557
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 42 1.344
Overige overlopende activa 15.705 8.213

Totaal vlottende activa 72.066 67.460

TOTAAL ACTIVA 233.811 232.518
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PASSIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen 52.469 60.000
Algemene reserve 24.115 35.669
Bestemmingsreserves 23.681 14.559
Gerealiseerde resultaat 4.673 9.772

Voorzieningen 17.494 13.824
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 7.165 6.824
Onderhoudsvoorzieningen 4.566 4.099
Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten
worden 5.210 2.425
Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen 553 476

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar 126.514 139.604
Onderhandse leningen van
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 107.013 109.103
- openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) 14.000 25.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en
overige sectoren 5.500 5.500
Waarborgsommen 1 1

Totaal vaste passiva 196.477 213.428

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar 22.372 10.376
Overige kasgeldleningen 15.000
Banksaldi 2.227 4.824
Overige schulden 5.145 5.552

Overlopende passiva 14.962 8.714
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering
van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume 13.954 7.718
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren 746 693
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen 262 303

Totaal vlottende passiva 37.334 19.090

TOTAAL PASSIVA 233.811 232.518

Gewaarborgde geldleningen 804.646 797.363
Gewaarborgde garantstellingen 14.388 14.332
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4.6 Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

Aan de activazijde van de balans staan de bezittingen van de gemeente Gorinchem.

VASTE ACTIVA

Vaste activa zijn bezittingen die meerjarig hun nut en waarde behouden. Uitgaven aan deze bezittingen worden in
beginsel geactiveerd en vervolgens gedurende de gebruiksduur afgeschreven ten laste van de rekening van baten
en lasten. Er wordt onderscheid gemaakt in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Immateriële vaste activa
zijn kosten, gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De materiële activa zijn stoffelijk,
bijvoorbeeld gebouwen, computers, sportvelden en voertuigen. De financiële vaste activa tenslotte omvatten
geldleningen, beleggingen en vorderingen op lange termijn.

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:

Verloop boekwaarde immateriële
vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boek-
waarde

31-12-17

Investe-
ringen

Des-
investe-

ringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van

derden

Afwaar-
deringen

Boek-
waarde

31-12-18
Kosten sluiten geldleningen en het saldo
van agio en disagio 104 - - 10 - - 94
Bijdragen aan activa in eigendom van
derden 1.000 - - 92 - - 908

Totaal 1.104 - - 102 - - 1.002

Materiële vaste activa
Bij materiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economische nut en investeringen
met een maatschappelijk nut. Het uitgangspunt is dat (met ingang van 2017) alle vaste activa worden geactiveerd,
ook de maatschappelijke investeringen.

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000) Boekwaarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

In erfpacht uitgegeven gronden 482 563
Overige investeringen met een economisch nut 117.544 114.581
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven 26.180 25.702
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 16.459 16.816

Totaal 160.665 157.662

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden weer:

Verloop boekwaarde in erfpacht
uitgegeven gronden (bedragen x
€ 1.000)

Boek-
waarde

31-12-17

Investe-
ringen

Des-
investe-

ringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van

derden

Afwaar-
deringen

Boek-
waarde

31-12-18
In erfpacht uitgegeven gronden 482 81 - - - - 563

Totaal 482 81 - - - - 563

In 2018 zijn voor € 81.000 werkzaamheden uitgevoerd voor de bouw van het hotel Buiten de Waterpoort.
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Overige investeringen met economisch nut
De investeringen met een economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:

Overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000) Boekwaarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Gronden en terreinen 15.831 15.498
Woonruimten 474 498
Bedrijfsgebouwen 90.655 87.325
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 963 1.717
Vervoermiddelen 2.593 2.645
Machines, apparaten en installaties 1.241 1.286
Overige materiële vaste activa 5.787 5.612

Totaal 117.544 114.581

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Verloop boekwaarde overige
investeringen met een economisch
nut (bedragen x € 1.000)

Boek-
waarde

31-12-17

Investe-
ringen

Des-
investe-

ringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van

derden

Waarde-
correctie

Boek-
waarde

31-12-18
Gronden en terreinen 15.831 311 557 78 - 9 15.498
Woonruimten 474 - - 27 - 51- 498
Bedrijfsgebouwen 90.655 489 90 3.290 - 439 87.325
Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken 963 803 - 49 - - 1.717
Vervoermiddelen 2.593 172 - 120 - - 2.645
Machines, apparaten en installaties 1.241 267 - 222 - - 1.286
Overige materiële vaste activa 5.787 485 - 658 2 - 5.612

Totaal 117.544 2.527 647 4.444 2 397 114.581

De desinvesteringen hebben betrekking op verkopen en buitengebruikstellingen. Onder bijdragen van derden zijn die
bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de waardecorrecties staan
de correcties vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. De netto-boekwaarde van de investeringen met
economisch nut bedraagt per 31-12-2018 € 114.581.000. In dit bedrag is een voorziening opgenomen van € 3.468.000
vanwege het risico op waardevermindering.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut zijn:

Belangrijkste overige investeringen met een economisch nut
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld krediet

Besteed in 2018 Cumulatief
besteed t/m 2018

Windmolens Gorinchem Noord - 311 311
IHP Gorinchem Oost 7.500 335 342
Composteerterrein 225 208 208
Beschoeiingen 1.269 561 561
1e en 2e elektrische veerboot 200 141 141
Vervangen VRI regelkast 150 116 148
Hard- en software 2018 231 154 154

Totaal 9.575 1.826 1.865

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden geheven:
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Verloop boekw. overige
investeringen met een econ. nut
m.b.t. heffingen (bedragen x € 1.000)

Boek-
waarde

31-12-17

Investe-
ringen

Des-
investe-

ringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van derden

Afwaar-
deringen

Boek-
waarde

31-12-18
Riolering 25.124 445 - 633 203 - 24.733
Overige heffingen 1.056 - - 87 - - 969

Totaal 26.180 445 - 720 203 - 25.702

De investeringen bij overige heffingen bestaan uit investeringen in steigers (kadegelden) en begraafplaatsen
(lijkbezorging).

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven zijn:

Belangrijkste investeringen met een econ.nut m.b.t. heffingen
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld krediet

Besteed in 2018 Cumulatief
besteed t/m 2018

GRP 2016 900 169 895
GRP 2017 760 285 761
GRP 2017 waterpark met kunstwerken Mollenburg 525 447 483
GRP 2018 860 334 334

Totaal 3.045 1.235 2.473

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Verloop boekwaarde investeringen in
de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut
(bedragen x € 1.000)

Boek-
waarde

31-12-17

Investe-
ringen

Des-
investe-

ringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van

derden

Afwaar-
deringen

Boek-
waarde

31-12-18

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken 10.231 - - 465 - - 9.766
Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken investeringen vanaf 2017 2.560 1.015 - 5 56 - 3.514
Overige materiële vaste activa 3.086 - - 162 - - 2.924
Overige materiële vaste activa
investeringen vanaf 2017 582 189 - 2 157 - 612

Totaal 16.459 1.204 - 634 213 - 16.816

In de kolom bijdragen van derden zijn de bijdragen opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten sinds 2017 gesplitst worden in
investeringen voor 2017 en investeringen vanaf 2017. Van de provincie Zuid-Holland is een voorschot ontvangen van
€ 68.000 voor de restauratie van Bastion II, € 20.000 voor de restauratie van de walmuren van de Duveltjesgracht en
€ 145.000 voor herstructurering bedrijventerrein Avelingen. Van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is € 42.000
ontvangen voor de uitvoeringskosten van geluidscherm langs de Banneweg. De nog niet ingezette middelen zijn
opgenomen onder de Vooruitontvangen bedragen.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met maatschappelijk nut zijn:
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Belangrijkste investeringen in openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld krediet

Besteed in
2018

Cumulatief
besteed t/m

2018
Tracé Oost II 3.756 449 3.560
Waterpoort incl. wal- en kademuren 164 189 189
Aanpassen Groenmarkt 500 260 364

Totaal 4.420 898 4.113

Financiële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa weer:

Financiële vaste activa (bedragen x
€ 1.000)

Boek-
waarde

31-12-17

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Aflossing
en

afschrijving

Bijdragen
van

derden

Boek-
waarde

31-12-18
Kapitaalverstrekkingen aan
- deelnemingen 2.439 - - - - 2.439
Overige langlopende leningen 850 16 224 - - 642

Totaal 3.289 16 224 - - 3.081

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen worden als volgt onderverdeeld:

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen (bedragen x € 1.000) Boek-waarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 218 219
Aandelen Oasen 15 15
Aandelen Eneco Groep NV - -
Aandelen Stedin Holding NV 984 984
Aandelen Eneco Holding NV 1 0
Certificaten Dataland 2 2
Deelneming ROM-S beheer BV 12 12
Gemeente Gorinchem deelneming BV 1.156 1.156
Deelneming MerwedeLingelijn BV 51 51

Totaal 2.439 2.439

De overige langlopende leningen worden als volgt onderverdeeld:

Overige langlopende leningen (bedragen x € 1.000) Boek-waarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Fietsproject 4 -
GKV 56 52
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 265 264
Dierenbescherming 114 -
SVW 2006 116 106
SVW 2010 42 41
Security 5 62 -
Dierenasiel 31 24
Stichting van Andel-Spruijt Natuurcentrum 160 155

Totaal 850 642
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VLOTTENDE ACTIVA

Vlottende activa zijn bezittingen waarin het vermogen in principe voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd,
zoals voorraden, vorderingen en liquide middelen.

Voorraden
De voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:

Voorraden (bedragen x € 1.000) Bruto
boekwaarde

31-12-17

Bruto
boekwaarde

31-12-18

Netto
boekwaarde

31-12-17

Netto
boekwaarde

31-12-18
Grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraad) 2 1 2 1

Totaal 2 1 2 1
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie
- woonlocaties uitleggebieden 14.113 12.751 2.846 1.193
- woonlocaties stedelijke vernieuwing 503 -342 -852 -342
- bedrijventerrein 51.955 53.174 44.650 47.077

Totaal 66.571 65.583 46.644 47.928
Voorraad bedrijfsmiddelen 1.475 484 1.126 293

Totaal 68.048 66.068 47.772 48.222

In het overzicht staat het verloop van de boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden. Voor een nadere
toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en Vastgoedbeleid. De bruto
voorraden zijn voorraden exclusief voorzieningen; de netto voorraden zijn voorraden inclusief deze voorzieningen.
Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo per ultimo 2018, is ter hoogte van dit saldo een voorziening
gevormd.
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Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen grondexploitaties per grondexploitatie:

Verloopoverzicht Voorzieningen
grondexploitaties
(bedragen x € 1.000)

Boek-
waarde

31-12-17

Rente
toe-

voeging

Toevoeging Vrijval Aan-
wending

Boekwaarde
31-12-18

Mollenburg 11.267 225 66 - - 11.558
Lingewijk zuid 1.355 27 - 1.382 - 0
Groote Haar 7.305 146 - 1.355 - 6.096

Totaal 19.927 399 66 2.736 - 17.655

De verwachte resultaten van de grondexploitaties worden op netto contante waarde (NCW) berekend. Als uit de
berekening per balansdatum een verlies naar voren komt, wordt tot het volledige bedrag van dit verlies een voorziening
gevormd. In de berekeningen van de grondexploitaties zijn de volgende parameters gehanteerd:
- netto contante waarde (en paramaters ) per 1 januari 2019
- rentepercentage 1,62%
- kostenstijging vanaf 2019 en verder 2%
- opbrengstenstijging woningbouw vanaf 2019 2,0%
- opbrengstenstijging bedrijventerrein vanaf 2019 2,0%
- disconteringsvoet 2%
Op 21 juni 2018 is het MPG Groote Haar vastgesteld door de raad. Voor dit project is een looptijd langer dan de
voorgeschreven maximale looptijd van tien jaar vastgesteld. Recente besluitvorming bij Rijkswaterstaat veroorzaakt
een langere looptijd van het project Groot Haar dan vorig jaar was voorzien. De totale looptijd van grondexploitatie
Groote Haar is op dit moment gepland tot en met het jaar 2040. De risico's van de grondexploitaties zijn toegelicht in
de paragraaf Grondbeleid en Vastgoedbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Uitzettingen < 1 jaar
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar worden als volgt onderverdeeld:

Uitzettingen < 1 jaar (bedragen x € 1.000) Gecorrigeerd
saldo 31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Voorziening
oninbaarheid

Gecorrigeerd
saldo 31-12-18

Vorderingen op openbare lichamen 5.705 6.395 - 6.395
Overige vorderingen 4.046 1.827 248 1.579
Schatkistbankieren - - - -

Totaal 9.751 8.222 248 7.974

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 248.000, bepaald op basis van
geschatte inningskansen. Gemeenten zijn verplicht om financiële middelen die het drempelbedrag voor
schatkistbankieren overschrijden, onder te brengen bij de BNG. Voor Gorinchem is dit drempelbedrag vastgesteld op
€ 935.000. Dit is inclusief een drempel van € 30.000 voor GR AV waarvoor de gemeente Gorinchem de treasury
uitvoert. Ultimo 2018 zijn er geen middelen bij de schatkist ondergebracht. Voor ieder kwartaal van 2018 geldt, dat
wij in het kader van het drempelbedrag géén middelen buiten 's Rijks schatkist hebben aangehouden. In het 1e en
2e kwartaal zijn er negatieve financiële middelen beschikbaar, € -1,1 miljoen en € - 2,0 miljoen. In het 3e en 4e kwartaal
zijn er wel positieve financiële middelen beschikbaar, € 3,2 miljoen en € 2,4 miljoen. Het gemiddelde drempelbedrag
van de vier kwartalen is € - 0,6 miljoen, dus een negatief drempelbedrag.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de volgende onderdelen:
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Liquide middelen (bedragen x € 1.000) Boek-waarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Kassaldi 93 20
Banksaldi 287 103

Totaal 380 123

Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende activa (bedragen x € 1.000) Boek-waarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

55 42

Vooruitbetaalde bedragen - 935
Nog te ontvangen bedragen 9.502 14.770

Totaal 9.557 15.747

Vooruitbetaalde bedragen zijn bedragen die voor 31 december 2018 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten
betrekking hebben op latere jaren. Nog te ontvangen bedragen zijn opbrengsten die betrekking hebben op 2018,
maar pas in een volgend jaar daadwerkelijk tot een ontvangst leiden.
Een belangrijke gebeurtenis na balansdatum is het arrest voor de schadeloosstelling (onteigening) van de gronden
middengebied Hoog Dalem. De gronden van het middengebied zullen worden ingebracht in CV Hoog Dalem en de
opbrengst, die in 2019 wordt ontvangen, is als nog te ontvangen bedrag opgenomen.

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, worden als volgt gespecificeerd:

Van Nederlandse en Europese overheden nog te ontvangen
bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-17 Toevoegingen Ontvangen
bijdragen

Saldo 31-12-18

Prov ZH exploitatiebijdrage veerdienst Werkendam 34 - 34 -
Prov ZH sociale veiligheid MerwedeLingelijn - 9 - 9
Prov ZH centrumfunctie - 33 - 33
Prov ZH toegankelijkheid bushaltes 21 - 21 -

Totaal 55 42 55 42

PASSIVA

Aan de passivazijde van de balans staan het vermogen en de schulden van de gemeente Gorinchem.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente wordt gevormd door de reserves en het rekeningresultaat. Over de verdeling
van het resultaat beslist de raad bij het vaststellen van de jaarstukken.

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:
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Eigen vermogen (bedragen x € 1.000) Boekwaarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Algemene reserve 35.669 24.115
Gerealiseerde resultaat 9.772 4.673
Bestemmingsreserves 14.559 23.681

Totaal 60.000 52.469

Onderstaand overzicht geeft het verloop per reserve weer:

Verloopoverzicht Reserves (bedragen x
€ 1.000)

Boek-waarde
31-12-17

Toevoeging Onttrekking Bestemming
resultaat 2017

Boekwaarde
31-12-18

Algemene reserve 35.669 501 13.237 1.181 24.115
Bestemmingsreserves
Automatisering 890 293 1.183 - 0
Infrastructuur 4.340 204 75 5.308 9.777
Station Papland 1.800 - - - 1.800
Stegen binnenstad 50 - 11 - 39
Combinatiefuncties 340 - 130 - 211
Risicotoeslag Ruimte voor de Rivier 990 - - - 990
Sociaal domein 5.266 550 634 1.740 6.922
Staerk 283 - 80 - 203
Lift station 600 - 600 - -
Duurzaamheid - 610 116 - 494
Omgevingswet - - - 190 190
Stimuleringsregeling woningbouw - - - 99 99
Sloopkosten Lange Slagenstraat - 226 - - 226
Restauratie en instandhouding molens - 80 - - 80
ICT - 500 - - 500
Open kathedraal - 150 - - 150
Organisatie-ontwikkeling - 2.000 - - 2.000

Totaal 50.228 5.114 16.065 8.518 47.796

Onder bestemming resultaat staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het
resultaat van het voorgaand boekjaar. Voor verdere informatie over de reserves wordt verwezen naar de bijlage
Reserves. Van het rekeningresultaat 2017 is in 2018 € 1.254.000 toegevoegd aan de exploitatie.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden verplichtingen en verliezen als gevolg van risico's opgenomen, waarvan de omvang
onzeker, maar redelijkerwijze in te schatten is.

Onderstaand overzicht geeft het verloop per voorziening weer:
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Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen
x € 1.000)

Boek-waarde
31-12-17

Toevoeging Vrijval Aanwending Boekwaarde
31-12-18

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen
en risico's
Pensioentegoeden bestuurders 3.580 220 - 66 3.734
Wachtgelden 1.404 826 50 339 1.841
Overmatig verlof/spaarsaldo 285 14 - - 299
Reparatie WW - 11 - - 11
Hoog Dalem 1.555 - 275 - 1.280
Onderhoudsvoorzieningen
Meerjarenonderhoudsplan 4.099 1.918 397 1.054 4.566
Door derden verkregen middelen met een
specifieke aanwendingsrichting
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 26 - - - 26
Rioolheffing 2.234 221 - - 2.455
Afkoopsommen grafrechten 165 2.572 8 - 2.729
Voorzieningen voor bijdragen aan
vervangingsinvesteringen
Vervangingsvoorzieningen riolering 476 865 - 788 553

Totaal 13.824 6.647 730 2.247 17.494

In de kolom Vrijval staan de bedragen die ten gunste van de exploitatie zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de
voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Op basis van herziening per 1-1-2019 van de
grondexploitatie Hoog Dalem zijn de risico's voor deze grondexploitatie naar beneden bijgesteld. De voorziening is
hierdoor vrijgevallen met € 275.000. Voor verdere informatie over de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlage
Voorzieningen.

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar
Onder de vaste schulden staan schulden met een looptijd ≥ 1 jaar en waarborgsommen. Langlopende leningen
worden aangegaan om in de eigen financieringsbehoefte van de gemeente te voorzien. Waarborgsommen betreffen
bedragen die door huurders zijn betaald bij de aanvang van de huur van een gemeentelijk pand.

Langlopende schulden worden als volgt onderverdeeld:

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000) Boekwaarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Onderhandse leningen van
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 109.103 107.013
- openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) 25.000 14.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 5.500 5.500
Waarborgsommen 1 1

Totaal 139.604 126.514

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de vaste schulden ≥ 1 jaar over 2018 weer:

Verloop overzicht langlopende schulden (bedragen x
€ 1.000)

Saldo 31-12-17 Toevoegingen Af
lossingen

Saldo 31-12-18

Onderhandse leningen 139.603 7.500 20.590 126.513
Waarborgsommen 1 - - 1

Totaal 139.604 7.500 20.590 126.514

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

162



Bij de BNG is in 2018 een geldlening afgesloten voor € 7,5 miljoen. Op onze opgenomen geldleningen is in 2018 bij
de BNG voor totaal € 9,5 miljoen afgelost, bij de provincie Groningen € 10 miljoen en bij de provincie Flevoland
€ 1 miljoen. De totale rentelast voor het jaar 2018 voor vaste schulden is € 3,6 miljoen.

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Vlottende passiva (bedragen x € 1.000) Boekwaarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 10.376 22.372
Overlopende passiva 8.714 14.962

Totaal 19.090 37.334

Kortlopende schulden < 1 jaar
De kortlopende schulden < 1 jaar bestaan uit de volgende onderdelen:

Kortlopende schulden < 1 jaar (bedragen x € 1.000) Boekwaarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Overige kasgeldleningen - 15.000
Banksaldi 4.824 2.227
Overige schulden 5.552 5.145

Totaal 10.376 22.372

Per 31 december 2018 had de gemeente een uitstaande schuldpositie op de betaalrekening van de BNG van
€ 2,2 miljoen. Ook had de gemeente op 31 december 2018 een kasgeldlening van € 15 miljoen uitstaan bij de BNG
met een looptijd van drie maanden.

Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende passiva (bedragen x € 1.000) Boekwaarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume 7.718 13.954
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren 693 746
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 303 262

Totaal 8.714 14.962

Verplichtingen zijn posten die ten laste van het dienstjaar 2018 zijn gebracht, maar waarvan de facturen in de loop
van 2019 zijn ontvangen. Onder de post Vooruitontvangen bedragen zijn bedragen opgenomen die in 2018 al zijn
ontvangen maar betrekking hebben op latere jaren.
Een belangrijke gebeurtenis na balansdatum is het arrest voor de schadeloosstelling (onteigening) van de gronden
middengebied Hoog Dalem. De schadeloosstelling zal in 2019 worden betaald en is als verplichting opgenomen.

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
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De van Nederlandse en europese overheden
vooruitontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-17 Ontvangen
bedragen

Bestedingen Saldo 31-12-18

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk
Onderwijsachterstandenbeleid 17 1.177 1.065 129
Educatie 9 392 328 73
Uitrol wijk GGD'er 20 - 20 -
Geluidsanering Banneweg - 42 12 30
Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid
Sociale veiligheid MerwedeLingelijn 41 103 107 37
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 241 - 208 33
ISV-budget bodem Zusterstraat 23 - 7 16
Team crisisbeheersing 69 107 3- 179
Vestingplan 1 - 1 -
Restauratie Duvelgracht - Stenen Beer 20 - 20 -
Open kathedraal 50 - - 50
Beweegcoach 20 - 20 -
Waterpark Mollenburg 144 - 144 -
Reizigerstunnel Gorinchem - 100 - 100
Bastion II - 68 37 31
Toekomstbestendige winkelstad - 19 6 13
Regionale energiestrategie Alblasserwaard - 34 27 7
Dijkversterking - 10 - 10
Overige vooruitontvangen bijdragen
Reserveringsvergoeding Mollenburg 38 - - 38

Totaal 693 2.052 1.999 746

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor komende jaren is verbonden
worden uitgesplitst in gewaarborgde geldleningen en garantstellingen.

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen wordt als volgt
gespecificeerd:

Geldnemer (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk
bedrag

Borgstelling % Boekwaarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

Onderwijsinstellingen 11.798 100 6.818 6.523
Deelnemingen CV's 35.000 100 20.813 21.965
Zorginstellingen 341 100 182 170
Diverse verenigingen 4.540 100 3.474 3.362
Via Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw - Poort6 314.986 100 249.176 241.826
Via Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 529.000 50 515.000 529.000
Hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie 5.900 50 1.900 1.800

Totaal 901.565 797.363 804.646

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:
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Geldnemer (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk
bedrag

Borgstelling % Boekwaarde
31-12-17

Boekwaarde
31-12-18

GR Gevudo 10.799 100 9.817 10.272
GR Waardlanden 4.587 100 4.515 4.116

Totaal 15.386 14.332 14.388

De gemeente Gorinchem vervult een achtervangfunctie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële
verplichtingen. In onderstaand overzicht staan de grootste verplichtingen.

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen (bedragen x € 1.000) contractwaarde
2019

contractwaarde na
2019

Inhuur maritiem personeel 221 -
Schoonmaakkosten 136 -
Verzekeringen 111 -
Energielasten 550 -
Uitwijkomgeving server 37 56
Multifunctionele afdrukapparaten 47 125
Uitvoeringsovereenkomst wettelijke taken 315 -
Klimaatservice 52 -

Voor de komende jaren is de gemeente voor € 3,3 miljoen financiële verplichtingen aangegaan die Europees zijn
aanbesteed.
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4.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)

De WNT heeft tot doel om:

• De bezoldiging van topfunctionarissen te maximeren (bezoldigingsmaximum, verbod op bonussen of variabele
beloningen en een verbod op hoge beëindigingsvergoedingen).

• Te zorgen voor transparantie door publicatie en verantwoording in de jaarrekening van a) de bezoldiging van
topfunctionarissen en b) de bezoldiging van overige functionarissen voor zover deze meer is dan de algemene
bezoldigingsnorm.

De functies gemeentesecretaris en griffier vallen onder de WNT. In onderstaande tabel treft staat de publicatie van
de verplichte gegevens aan.

WNT 2018
bedragen x € 1 A.W. Vergouwe S.A. de Leeuw C.E. Bos H. Sepers

Functiegegevens Gemeentesecretaris /
algemeen directeur

Verv. Gemeeentesecretaris
16/1-01/12 / algemeen

directeur

Gemeentesecretaris /
Algemeen directeur Griffier

Aanvang en einde
functievervulling in 2018 01/01-15/01 16/01-01/12 01/12-31/12 01/01-31/12

Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte) 1,05 1,00 1,00 1,00

Dienstbetrekking? ja ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen € 2.763,27 € 86.250,65 € 8.445,46 € 84.920,52

Beloningen betaalbaar op
termijn € 728,98 € 13.737,91 € 1.407,65 € 12.844,08

Subtotaal € 3.492,25 € 99.988,56 € 9.853,11 € 97.764,60

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum € 7.767,12 € 165.180,82 € 16.052,05 € 189.000,00

-/-Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrag

nvt nvt nvt nvt

Totale bezoldiging € 3.492,25 € 99.988,56 € 9.853,11 € 97.764,60
Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toegestaan

nvt nvt nvt nvt

Toelichting op de vordering
wegens
onverschuldigdebetaling

nvt nvt nvt nvt
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Gegevens 2017
bedragen x € 1 AW. Vergouwe nvt nvt H. Sepers

Functiegegevens Gemeentesecretaris /
algemeen directeur Griffier

Aanvang en einde
functievervulling in 2017 01/01-31/12 01/01-31/12

Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte) 1,05 1,00

Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen € 122.021,36 € 81.616,27

Beloningen betaalbaar op
termijn € 16.764,24 € 11.479,95

Subtotaal € 138.785,60 € 93.096,22
Individueel toepassellijke
bezoldigingsmaximum € 181.000,00 € 181.000,00

Totale bezoldiging 2017 € 138.785,60 € 93.096,22
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5 Bijlagen
5.1 Reserves

Inleiding

In deze bijlage treft u de informatie aan over de reserves per 31 december 2018. Dit vergelijken wij met de jaarrekening
2017 inclusief resultaatbestemming.

5.1.1 Verloopoverzicht saldo reserves

Saldo ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel) 2017 2018

Algemene reserve:
Algemene reserve 35.669 24.115

Subtotaal algemene reserve 35.669 24.115

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserves algemeen:
Automatisering 890 0
Infrastructuur 4.340 9.777
Stegen binnenstad 50 39
Station Papland 1.800 1.800
Combinatiefuncties 340 210
Bonus revitalisering Avelingen 990 990
Staerk 283 203
Sociaal Domein 5.266 6.922
Lift station 600 0
Duurzaamheid 0 494
Omgevingswet 0 190
Stimuleringsregeling woningbouw 0 99
Sloopkosten lange slagenstraat 0 226
Restauratie en instandhouding molens Gorinchem 0 80
Organisatie-ontwikkeling 0 2.000
ICT 0 500
Open kathedraal 0 150
Subtotaal bestemmingsreserves 14.559 23.681

Totaal reserves 50.228 47.796

Het doel van de reserves staat hieronder.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

168



Automatisering
Het beschikken over voldoende vermogen om van de jaarlijkse fluctuerende lasten op het gebied van automatisering
te dekken.

Infrastructuur
De reserve is voor aanpassingen in de hoofdinfrastructuur.

Stegen binnenstad
Opwaardering stegen om zo de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad te verbeteren.

Station Papland
Dekking investering halte station Papland.

Combinatiefuncties
Dekking van het gemeentelijke deel lasten Combinatiefuncties en egaliseren van voor- en nadelen exploitatie
Combinatiefuncties.

Bonus revitalisering Avelingen
De reserve is voor de dekking van de afschrijving revitalisering Avelingen.

Staerk
Uit deze bestemmingsreserve worden de aanloop- en implementatiekosten (gebruikersonderhoud gebouwen,
vervanging inventaris en beheer zoals inzet formatie voor beheer) gefinancierd die niet uit het transitiebudget 2014
van het Sociaal cultureel werk gedekt kunnen worden.

Sociaal Domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de
reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Hiermee is het doel in grote mate een egalisatiefunctie.

Lift station
Dekking van de uitgaven voor de tunnel en lift onder het station Gorinchem.

Duurzaamheid
Dekking van het beleidsplan duurzaamheid 2017-2021.

Omgevingswet
Uitvoering van de omgevingswet. Deze wet bundelt de regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht,
landschap, natuur, cultureel en werelderfgoed.

Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.

Sloopkosten Lange Slagenstraat
Dekking van de toekomstige sloopkosten van het onderwijspand Lange Slagenstraat.

Restauratie en instandhouding molens Gorinchem
Dekking van de bijdrage aan de stichting instandhouding Molens Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Organisatie-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de organisatie richt zicht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen,
houding en gedrag en op de structuur van de organisatie.
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ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).

Open kathedraal
Dekking van de bijdrage aan de restauratiekosten van 1 raam van de Open Kathedraal.

5.1.2 Mutaties reserves 2018 uitgesplitst

Mutaties reserves
(bedragen x € 1.000 / - = onttrekking )

Saldo ultimo
2017

Saldo ultimo
2018 Mutatie 2018

Algemene reserve:
Algemene reserve 35.669 24.115 -11.554

Subtotaal algemene reserve 35.669 24.115 -11.554

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserves algemeen 14.559 23.681 9.122
Subtotaal bestemmingsreserves 14.559 23.681 9.122
Totaal reserves 50.228 47.796 -2.432

Mutaties 2018 algemene reserve

Algemene reserve (bedragen in € 1.000)
Soort mutatie Storting 2018 Onttrekking

2018
Mutaties algemene reserve:
Algemene reserve Primitieve begroting 1.521

Rekeningresultaat 2017 1.181
Algemene uitkering -697
Turap 482
Amendement Visie van de stad -300
Reserve Open kathedraal -150
PPN 2018 1.037
Herfinanciering langlopende leningen 7.300
Voorziening begraafrechten 2.400
Reserve organisatieontwikkeling 2.000
Reserve ICT 500
Overige mutaties -355

Totaal mutaties algemene reserve 1.683 13.237
Totaal mutaties -11.554

Mutaties 2018 bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)
Soort mutatie Storting 2018 Onttrekking

2018
Mutaties bestemmingsreserves:
Automatisering Overige mutaties 293 1.183
Infrastructuur Bijdrage bovenwijks cv Hoog Dalem 204

Rekeningresultaat 2017 5.308
A15 / A27 75

Stegen binnenstad Overige mutaties 11
Combinatiefuncties Overige mutaties 130
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Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)
Soort mutatie Storting 2018 Onttrekking

2018
Staerk Opbouwmedewerker 80
Sociaal Domein Rekeningresultaat 2017 1.740

Overige mutaties 550 634
Lift station Bijdrage lift station 600
Duurzaamheid Storting 610 116
Omgevingswet Rekeningresultaat 2017 190
Stimuleringsregeling woningbouw Rekeningresultaat 2017 99
Sloopkosten Lange Slagenstraat Vorming reserve 226
Restauratie en instandhouding molens
Gorinchem Vorming reserve 80
Organisatie-ontwikkeling Vorming reserve 2.000
ICT Vorming reserve 500
Open kathedraal Vorming reserve 150

Totaal mutaties bestemmingsreserves 11.950 2.828
Totaal mutaties 9.122

5.2 Voorzieningen

Inleiding

In deze bijlage staat informatie over de voorzieningen per 31 december 2018. Dit vergelijken wij met de jaarrekening
2017.
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5.2.1 Verloopoverzicht saldo voorzieningen

Saldo ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel) 2017 2018
Voorzieningen:
Algemene voorzieningen
Pensioenverplichtingen bestuurders 3.580 3.734
Wachtgelden bestuurders en medewerkers 1.404 1.841
Verlofsaldi 285 300
Reparatie WW 0 11
Dubieuze debiteuren 282 248
Rioolheffing 2.234 2.455
Vervanging riolering 476 554
Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden, erfpacht en voorraden) 3.443 3.658
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 26 25
Afkoopsommen grafrechten 165 2.729
Meerjaren onderhoudsplannen 4.099 4.566
Hoog Dalem 1.555 1.280
Subtotaal algemene voorzieningen 17.549 21.401
Voorzieningen grondexploitaties
Mollenburg 11.267 11.558
Lingewijk Zuid 1.355 0
Bedrijventerrein Gorinchem Noord/ Groote Haar 7.305 6.097
Subtotaal voorzieningen grondexploitaties 19.927 17.655
Totaal voorzieningen 37.476 39.056

De voorzieningen € 39,1 miljoen zijn inclusief de gevormde verliesvoorzieningen van grondexploitaties € 17,7 miljoen,
de voorziening dubieuze debiteuren € 0,2 miljoen en de voorziening afwaardering vastgoed € 3,7 miljoen. Deze drie
genoemde voorzieningen mogen echter niet op de post "voorziening" op de balans worden opgenomen, maar moeten
conform de verslaggevingsregels worden verwerkt in de balansposten voorraden, debiteuren en activa.

5.2.2 Mutaties voorzieningen 2018 uitgesplitst

Mutaties voorzieningen
(bedragen x € 1.000 / - = onttrekking of besteding) Saldo ultimo 2017

Saldo ultimo
2018 Mutatie 2018

Voorzieningen:
Voorzieningen algemeen 17.549 21.401 3.852
Voorzieningen grondexploitaties 19.927 17.655 -2.272

Totaal voorzieningen 37.476 39.056 1.580

Mutaties 2018 voorzieningen

Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Soort mutatie Dotatie 2018 Besteding 2018
Mutaties voorzieningen algemeen:

Pensioenverplichtingen bestuurders

Voorziening
bijstellen naar
contante waarde 220
Uitbetaling
pensioenen 66

Wachtgelden bestuurders en medewerkers
Bijstellen
voorziening op 826
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Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Soort mutatie Dotatie 2018 Besteding 2018
basis van
meerjarige
prognose
Bijstellen
voorziening op
basis van
meerjarige
prognose 50
Uitgaven
wachtgelden 339

Verlofsaldi

Restant
overmatig verlof
2018 15

Reparatie WW Ontvangsten 11
Dubieuze debiteuren Storting 74

Besteding 108

Rioolheffing
Egalisatie
tarieven 221

Vervanging riolering

Begrote
investering GRP
2018 860
Kapitaallasten 5
Besteding GRP
2016, 2017 en
2018 787

Afwaardering bedrijfsgebouwen Dotatie 624
Vrijval 205

Afwaardering woningen Vrijval 54
Afwaardering gronden Dotatie 8

Afwaardering erfpacht

Vrijval in
verband met
verkoop
erfpachtrecht 158

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Besteding 1

Afkoopsommen grafrechten

Vooruitontvangen
afkoopsommen
grafrechten
2018 172
Extra storting
PPN 2019 2.400
Vrijval 8

Meerjaren onderhoudsplannen Dotaties 1.918
Bestedingen 1.054
Vrijval 397

Hoog Dalem
Herziening
1-1-2019 275

Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen 7.354 3.502

Mutaties voorzieningen grondexploitaties:
Mollenburg Rentetoevoeging 225

Herziening
1-1-2019 66

Lingewijk Zuid Rentetoevoeging 27
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Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Soort mutatie Dotatie 2018 Besteding 2018
Afwikkeling
grondexploitatie 1.116
Vrijval 266

Bedrijventerrein Gorinchem Noord / Groote Haar Rentetoevoeging 146
Herziening
1-1-2019 1.354

Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties 464 2.736
Totaal mutaties voorzieningen 7.818 6.238

Totaal mutaties 1.580

5.3 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld 2018

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2018 (bedragen x € 1.000) Lasten Baten
TV01 Bestuur 2.894 38
TV010 Mutaties reserves 5.114 16.065
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten - -
TV02 Burgerzaken 1.059 727
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden 407 611
TV04 Overhead 12.701 470
TV05 Treasury 13.733 7.518
TV061 OZB woningen 230 4.364
TV062 OZB- niet woningen - 4.863
TV063 Parkeerbelasting 11 1.773
TV064 Belasting Overig 64 691
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds - 61.638
TV08 Overige baten en lasten 318 1.895
TV09 Vennootschapsbelasting 8 153
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer 3.068 260
TV12 Openbare orde en Veiligheid 2.610 761
TV21 Verkeer en vervoer 4.561 367
TV22 Parkeren 867 729
TV23 Recreatieve Havens 537 94
TV24 Economische Havens en waterwegen 30 156
TV25 Openbaar vervoer 3.286 2.895
TV31 Economische ontwikkeling 476 6
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.825 3.135
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen 29 164
TV34 Economische promotie 436 4
TV41 Openbaar basisonderwijs 187 -
TV42 Onderwijshuisvesting 3.350 131
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.250 2.331
TV51 Sportbeleid en activering 855 198
TV52 Sportaccommodaties 3.352 1.391
TV53 Cultuurpres. productie en participatie 1.269 196
TV54 Musea 840 188
TV55 Cultureel erfgoed 671 385
TV56 Media 705 121
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Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2018 (bedragen x € 1.000) Lasten Baten
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.628 450
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie 3.811 199
TV62 Wijkteams 2.754 16
TV63 Inkomensregelingen 17.260 12.397
TV64 Begeleide participatie 9.803 987
TV65 Arbeidsparticipatie 68 -
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 912 -
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.650 301
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- 7.881 -
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ 531 1.208
TV71 Volksgezondheid 1.526 3
TV72 Riolering 3.067 3.999
TV73 Afval 3.379 3.337
TV74 Milieubeheer 1.242 56
TV75 Begraafplaatsen en crematoria 3.049 170
TV81 Ruimtelijke Ordening 451 12
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 8.188 8.907
TV83 Wonen en bouwen 3.827 4.082

Totaal Lasten en Baten 145.767 150.441

5.4 Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen. De investeringen die een overschrijding van de lasten hebben
van € 10.000 of meer worden onder dit overzicht toegelicht.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V =
Voordeel en N = Nadeel)

Budget Realisatie
t/m 2017

Realisatie
2018

Totaal realisatie Verschil Gereed

Lasten
Auto bodedienst 2018 25 0 0 0 25 V ja
Gronden Gorinchem-Noord voor
windmolens 0 0 311 311 311 N ja
Totaal Lasten 25 0 311 311 286 N nee
Totaal Bestuur en Ondersteuning 25 0 311 311 286 N

Lasten
Camera uitleesruimte, vaste camera 2018 26 0 0 0 26 V nee
Camera uitleesruimte, camera 2017 35 8 0 8 27 V nee
3 Auto's toezicht en handhaving 45 0 0 0 45 V nee
Totaal Lasten 106 8 0 8 98 V
Totaal Veiligheid 106 8 0 8 98 V

Lasten
1e en 2e Elektrische veerboot 2018 200 0 141 141 59 V nee
A15 randwegen openbare verlichting 0 7 -7 0 0 N ja
Aanpassen Groenmarkt 2017 500 105 260 364 136 V nee
Elektrische bus veerdienst 2018 30 0 31 31 1 N ja
Herinrichten schoolomgeving
Hiemstralaan 328 375 14 388 60 N ja
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Investeringen (bedragen x € 1.000 V =
Voordeel en N = Nadeel)

Budget Realisatie
t/m 2017

Realisatie
2018

Totaal realisatie Verschil Gereed

Herinricht. parkeerterrein winkelcentrum
Kwakernaat 150 0 34 34 116 V nee
Herinrichten Eind 150 0 33 33 117 V nee
Openbare verlichting 2017 159 78 43 121 38 V nee
Openbare verlichting 2018 159 0 14 14 145 V nee
Software e-loket parkeren 45 0 2 2 43 V nee
Tracé Oost II aansluiting A15 3.756 3.111 449 3.560 196 V nee
Twee rotondes Spijksesteeg 1.401 951 17 968 433 V nee
Verkeersregelinstallaties 95 74 10 84 11 V ja
Vervangen auto's (Renault Kangoo & VW
Transporters) 100 0 0 0 100 V nee
Vervangen verkeersregelinstallatiekast 150 32 116 148 2 V ja
Vervanging straatmeubilair 2017 92 17 63 80 12 V ja
Vervanging straatmeubilair 2018 92 0 11 11 81 V nee
Vervanging verkeersborden 2017 en 2018 80 14 16 30 50 V nee
Station Gorinchem-Noord 8.843 2.040 3 2.043 6.800 V nee
Waterpoort incl wal- en kademuren 2018 164 0 189 189 25 N ja
Totaal Lasten 16.494 6.804 1.439 8.241 8.253 V
Baten
Herinricht. parkeerterrein winkelcentrum
Kwakernaat 150 0 0 0 150 N nee
Herinrichten schoolomgeving
Hiemstralaan 113 113 0 113 0 ja
Station Gorinchem-Noord 264 0 0 0 264 N nee
Tracé Oost II aansluiting A15 1.042 35 0 35 1.007 N nee
Waterpoort incl. wal- en kademuren 2018 0 0 20 20 20 V ja
Totaal Baten 1.569 148 20 168 1.401 N
Totaal Verkeer en Vervoer 14.925 6.656 1.419 8.073 6.852 V

Lasten
Avelingen-Oost uitvoering 2.147 1.521 37 1.557 590 V nee
Stadspromotie 310 0 14 14 296 V nee
Totaal Lasten 2.457 1.521 51 1.571 886 V
Baten
Avelingen-Oost uitvoering 888 347 145 493 395 N nee
Totaal Baten 888 347 145 493 395 N
Totaal Economie 1.569 1.174 -94 1.078 491 V

Lasten
IHP Gorinchem-Oost 7.500 7 335 342 7.158 V nee
De Rotonde en Yulius 1.853 1.797 85 1.882 29 N ja
Gomarus uitbreiding IHP 2014 2.000 0 0 0 2.000 V nee
Yulius aanpas Merwedekanaal 8a IHP
2014 150 0 0 0 150 V nee
Totaal Lasten 11.503 1.804 420 2.224 9.279 V
Totaal Onderwijs 11.503 1.804 420 2.224 9.279 V
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Investeringen (bedragen x € 1.000 V =
Voordeel en N = Nadeel)

Budget Realisatie
t/m 2017

Realisatie
2018

Totaal realisatie Verschil Gereed

Lasten
3e Veld Rapid kunstgras 389 264 21 285 104 V nee
Bouw loods Kleine Haarsekade 125 100 0 101 101 1 N nee
De Batterij Bastion II 192 25 12 37 155 V nee
Flora en fauna Waterpark Mollenburg 25 14 41 55 30 N nee
Ford connect G-beweegt 2017 -1 38 0 0 0 38 V nee
Ford connect G-beweegt 2017 -2 38 0 0 0 38 V nee
Haarstraat 64 1.050 0 0 0 1.050 V ja
Huis van Inspiratie, Grote Markt verb. 150 0 39 39 111 V nee
John Deere maaier 1515 2017 60 0 0 0 60 V nee
Speelruimteplan 2018 203 0 0 0 203 V nee
Sportaccommodatie Hoefslag 3.607 3.720 -73 3.646 39 N ja
Veld 1 en 2 Rapid naar Watervelden 997 664 46 710 287 V nee
Verv 4e veld GJS door kunstgrasveld 644 431 0 431 213 V nee
Vestingplan, vervangen straatmeubilair 55 0 0 0 55 V nee
Vissteiger Dr. Schoyerstraat 2018 78 0 0 0 78 V nee
Totaal Lasten 7.626 5.118 187 5.304 2.322 V
Baten
De Batterij Bastion II 85 0 37 37 48 N nee
Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden 7 7 0 7 0 nee
Totaal Baten 92 7 37 44 48 N
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie 7.534 5.111 150 5.260 2.274 V

Beschoeiingen 1.269 0 561 561 708 V nee
Composteerterrein 225 0 208 208 17 V nee
Duurzaamheid 271 0 42 42 229 V nee
GRP 2016 900 726 169 895 5 V ja
GRP 2017 760 476 285 761 1 N ja
GRP 2018 860 0 334 334 526 V nee
GRP Waterpark met kunstwerken
Mollenburg 525 36 447 483 42 V nee
PV zonnepanelen 165 57 92 150 16 V nee
Recreatie Waterpark Mollenburg 75 10 3 13 62 V nee
Geluidsscherm Banneweg 115 0 12 12 103 V nee
Totaal Lasten 5.165 1.305 2.153 3.459 1.706 V
Baten
GRP 2016 900 726 169 895 5 N ja
GRP 2017 760 475 285 760 0 ja
GRP 2018 860 0 334 334 526 N nee
GRP Waterpark met kunstwerken
Mollenburg 525 36 203 239 286 N nee
Geluidsscherm Banneweg 75 0 12 12 63 N nee
Totaal Baten 3.120 1.237 1.003 2.240 880 N
Totaal Volksgezondheid en
Duurzaamheid 2.045 68 1.150 1.219 826 V
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Investeringen (bedragen x € 1.000 V =
Voordeel en N = Nadeel)

Budget Realisatie
t/m 2017

Realisatie
2018

Totaal realisatie Verschil Gereed

Lasten
Grond Revetsteeg 399 312 0 312 87 V ja
Hotel Buiten de Waterpoort 175 174 81 255 80 N nee
Fietsroutes Gorinchem-Oost 180 0 0 0 180 V nee
Overname gronden grex Handelskade 455 455 0 455 0 ja
Totaal Lasten 1.209 941 81 1.022 187 V
Baten
Grond Revetsteeg 101 0 101 101 0 ja
Fietsroutes Gorinchem-Oost 82 0 0 0 82 N nee
Overname gronden grex Handelskade 455 0 455 455 0 ja
Desinvestering Stalkaarsen 3 15 0 15 15 0 ja
Desinvestering Mozartstraat 2 76 0 76 76 0 ja
Totaal Baten 729 0 647 647 82 N
Totaal VROSV 480 941 -566 375 105 V

Lasten
Aanhanger tractor Beko super 450 2015 25 0 0 0 25 V nee
Vervanging telefooncentrale 2017 200 14 81 95 105 V nee
Software en hardware 2018 231 0 154 154 76 V nee
Informatiebeleid 2018-2021 (ppn 2018) 540 0 88 88 452 V nee
Communicatie 2018 (ppn 2018) 100 0 78 78 22 V nee
Aanhanger tractor Beko super 451 2017 27 0 0 0 27 V nee
New Holland tractor T4050 75 0 0 0 75 V nee
Vervangingsplan inventaris 2018 125 0 0 0 125 V nee
Totaal lasten 1.323 14 401 415 908 V
Baten
Software en hardware 2018 0 0 2 2 2 V nee
Totaal Baten 0 0 2 2 2 V
Totaal Overhead, VPB en Onvoorzien 1.323 14 399 413 906 V

TOTAAL INVESTERINGEN 39.510 15.776 3.189 18.961 20.549 V

Gronden Gorinchem-Noord voor windmolens
De grondexploitatie Groote Haar voorzag in de verkoop van grond voor de realisatie van windmolens, tegen
marktconforme waarde. In september 2018 heeft het college besloten deze grond te verhuren in plaats van te
verkopen. De exploitatie van de windmolens maakt geen onderdeel uit van de grondexploitatie. Daarom moeten deze
gronden verantwoord worden onder materiele vaste activa. Volgens de regels van het BBV moet dit gebeuren tegen
verkrijgingsprijs, te weten € 311.000. De jaarlijkse rentelasten kunnen worden gedekt uit de exploitatievergoeding die
we de energiecoöperatie, die de windmolens gaat exploiteren, wordt ontvangen.

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan
De herinrichting van het scholengebied Hiemstralaan is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Door hogere
materiaalkosten en enkele aanvullende wensen/kansen uit de omgeving is een overschrijding ontstaan van ca.
€ 60.000. De kapitaallasten komen extra ten laste van de begroting.
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Waterpoort incl. wal- en kademuren
Bij het opstellen van de Meerjaren Onderhouds Planning is uitgegaan van een iets gunstiger schadebeeld. Na verloop
van jaren tussen opname en uitvoering bleek dat er meer onderhoud noodzakelijk was. Daardoor zijn de kosten hoger.
Een ander aspect is dat na de economische crisis de aannemers de prijzen weer naar boven hebben bijgesteld.
Verder is nog een projectsubsidie toegekend van € 20.000. De uiteindelijke overschrijding is € 25.000.

De Rotonde en Yulius
Tijdens de renovatie van het gebouw Dr. Bauerstraat 154-156 is geconstateerd dat de vloeren onderhevig zijn aan
betonrot. Het herstel wordt aangemerkt als constructiefout en komt volledig voor rekening van de gemeente. Deze
kosten zijn onvoorzien, incidenteel, onvermijdelijk en onuitstelbaar waardoor het krediet met € 29.000 wordt
overschreden.

Flora en fauna waterpark Mollenburg
De overschrijding op deze investering moet worden bezien in relatie tot de onderuitputting op de investeringen
'recreatie waterpark Mollenburg' en 'GRP waterpark met kunstwerken Mollenburg', die worden verantwoord op
programma 8 Volksgezondheid en Duurzaamheid. De verwachting is dat alle werkzaamheden aan waterpark
Mollenburg in 2019 binnen de beschikbaar gestelde middelen worden uitgevoerd.

Sportaccommodatie "De Hoefslag"
In eerste instantie zijn de investeringskosten met kostprijsverhogende BTW opgenomen. De belastingdienst betaalt
de BTW die terug te vorderen is terug in 7 termijnen. De laatste termijn is in 2018 ontvangen. Er resteert een
overschrijding van € 39.000, waarvan al € 35.000 is gemeld in de jaarstukken 2017. Hiermee is het krediet
afgesloten .

Hotel Buiten de Waterpoort 
De werkzaamheden voor de bouw van het hotel Buiten de Waterpoort voor rekening van de gemeente komen, zijn
nog niet geheel afgerond. Tot op heden is er ca. € 80.000 meer uitgegeven. Bij de Turap 2018 is aangegeven dat wij
nog niet kunnen zeggen wat de uiteindelijke kosten worden. Wij kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen hoe hoog
de overschrijding van het krediet uiteindelijk wordt. De huidige overschrijding valt binnen de kaders van de financiële
verordening waarbij achteraf verantwoording aan de gemeenteraad wordt afgelegd.
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6 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
(SiSa)
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OCW D10 Volwasseneducatie

Contactgemeenten

Verstrekte uitkering (jaar T) Besteding (jaar T) van educatie Reservering besteding van 

educatie in jaar T voor volgend 

kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van 

educatie in jaar T van volgend 

kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D10 / 01 Indicatornummer: D10 / 02 Indicatornummer: D10 / 03 Indicatornummer: D10 / 04

€ 380.102 € 327.602 € 52.450 € 0 

OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2018 (OAB)

                                                                           

                              Besluit 

specifieke uitkeringen 

gemeentelijke 

onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2018

                                  

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en peuterspeelzalen 

(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 666.155 € 118.647 € 280.049 € 17.445 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten)  uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Eindverantwoording Ja/Nee 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09

1 Nee

IenW E3 Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten 

en gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 

rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 

meerwerk dat o.b.v. art. 126 

Wet geluidshinder ten laste van 

het Rijk komt

Correctie over besteding t/m jaar 

T

Kosten ProRail (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 /  05 Indicatornummer: E3 / 06

1 IenW/BSK-2018/143227 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

2 IenW/BSK-2018/143228 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

3

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van rijksmiddelen tot en 

met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot 

en met (jaar T) als bedoeld in 

artikel 25 lid 4 van deze 

regeling ten laste van 

rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten 

ProRail t/m jaar T

Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 /  11 Indicatornummer: E3 / 12

1 IenW/BSK-2018/143227 € 0 € 0 € 0 Nee

2 IenW/BSK-2018/143228 € 0 € 0 € 0 Nee

3

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

SZW G2A Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_totaal 

2017                                                                         

                                     

Gemeenten die 

uitvoering in (jaar T-1) 

geheel of gedeeltelijk 

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). 

(Dus: deel Openbaar 

lichaam uit SiSa (jaar T-

1) regeling G2B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G2A)        

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene 

bijstand

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T-1) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T-1) IOAW 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05 Indicatornummer: G2A / 06

1 060512 Gemeente Gorinchem € 10.996.881 € 174.193 € 762.061 € 1.443 € 81.068 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) IOAZ 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Participatiewet (PW)  

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11 Indicatornummer: G2A / 12

1 060512 Gemeente Gorinchem € 349 € 41.853 € 1.920 € 0 € 46.379 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 

Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeent

edeel 2018

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 13 Indicatornummer: G2A / 14

1 060512 Gemeente Gorinchem € 0 

SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in artikel 

56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Nee

SZW G3A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06

1 060512 Gemeente Gorinchem € 20.158 € 54.800 € 5.809 € 36.855 € 30.910 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 060512 Gemeente Gorinchem € 0 € 0 € 0 

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeente

deel 2018

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 

2017

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004
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RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OVER 2018 17-1-2019

Bijlage Jaarstukken 2018

Financiën Groen/Oranje/Rood

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Is er reden voor extra aandacht? nee

Ruimtelijke ordening Groen/Oranje/Rood

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn 

aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 

(artikel 3.4 Verordening Ruimte)

Is er reden voor extra aandacht? nee

Omgevingsrecht 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Milieu, Bouwen en Wonen

Groen/Oranje/Rood

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 

is tijdig een beleidsplan, een 

uitvoeringsprogramma en een evaluatie 

vastgesteld en met de jaarrapportage over de 

uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

Binnen twee maanden na vaststelling wordt 

hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-

Holland.

Is er reden voor extra aandacht? nee

Monumentenzorg Groen/Oranje/Rood

De gemeente beschikt over een deskundige 

adviescommissie met betrekking tot de 

(rijks)monumenten

Is er reden voor extra aandacht? nee

Archief- en informatiebeheer Groen/Oranje/Rood

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente 

zijn op orde 

Is er reden voor extra aandacht? nee

Huisvesting Vergunninghouders Groen/Oranje/Rood

Gevraagde informatie stand van Zaken

Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar 15

Fase interventieladder op 1 januari
Taakstelling 

gerealiseerd

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 27

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 9

Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar -3

Fase interventieladder op 1 juli
informatie opvragen 

en valideren

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 23

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 26

Geen voor- of achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar 0

Fase interventieladder op 31 december
Taakstelling 

gerealiseerd

De gemeente Gorinchem heeft voldaan aan de taakstelling.

Is er reden voor extra aandacht? nee

TOELICHTING

TOELICHTING

De begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 vertonen een structureel en reëel 

begrotingsevenwicht, volgens de uitgangspunten van de Gemeentewet. De provincie handhaaft 

voor de gemeente Gorinchem voor het jaar 2019 het zogenaamde repressieve (= achteraf) 

toezicht. Dit is in de brief van de provincie Zuid-Holland (17-12-2018, Provincie Zuid Holland -2018-

672656885, DOS-2018-0000260) over de begroting 2019 bevestigd. 

De raad heeft voor het gehele grondgebied een Woonvisie vastgesteld. Hierin zijn de hoofdzaken 

van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid vastgelegd. Sinds de inwerkingtreding van de 

provinciale verordening Ruimte heeft de raad de provinciale belangen die in de verordening zijn 

opgenomen, vertaald in bestemmingsplannen. Voor zover bekend, staan er in de 

bestemmingsplannen van voor 2014 geen strijdigheden met de verordening Ruimte. Het 

aanpassen van bestemmingsplannen is daardoor voor Gorinchem niet aan de orde. 

Naar aanleiding van het collegeonderzoek 213a Gemeentewet uitgevoerd door het bureau KplusV 

in het voorjaar van 2018, is er een plan van aanpak opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd 

aan het college. Het college heeft alle aanbevelingen overgenomen waaronder het opstellen van 

een Vergunningverlenings-, Toezicht en handhavingsvisie, beleidsplan en uitvoeringsprogramma. 

De vaststelling van deze documenten vindt plaats door de raad in het voorjaar van 2019. 

Daarnaast is de raad in de Perspectiefnota 2019-2022 en Begroting 2019-2022 akkoord gegaan 

met de uitbreiding van de capaciteit. Dit conform de Wet Vergunning-verlening, Toezicht en 

Handhaving en de kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Gezien 

alle in gang gezette recente acties, is er geen reden voor extra aandacht.

Het analoge archief is op orde. De raad is via brief 2018-2174 geïnformeerd over het 

Archiefverslag 2016-2017. Ten aanzien van het digitale archief moet Gorinchem nog een aantal 

slagen maken. Dit blijkt onder meer uit het rekenkamerrapport ''Toekomst van de digitale 

archieffunctie van Gorinchem'' uit 2017. Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van dit 

rapport, de rapportage Kwaliteit Prestatie Indicatoren en het rapport Nulmeting vervanging 

archiefbescheiden uit 2017, is een digitaal verbetertraject gestart. De raad heeft in september bij 

de Perspectiefnota hiervoor een budget beschikbaar gesteld. Het uitvoeringsplan Gorinchem 

Duurzaam digitaal gaat vanaf 1 april 2019 in start. Dit plan omschrijft 20 producten die bijdragen 

aan duurzaam digitaal informatiebeheer Gorinchem. De uitvoering verloopt volgens 5 fasen met 

een doorlooptijd van 2 jaar. Na realisering hiervan zal het analoge en digitale archief op orde zijn 

en zal het archief- en informatiebeheer volgens de provinciale norm op groen staan.

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

De gemeente Gorinchem heeft als monumentencommissie aangewezen Dorp Stad en Land uit 

Rotterdam. De deskundige commissie adviseert de gemeente over uit te voeren werken aan 

rijksmonumenten op grond van de Monumentenwet.

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan 

de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

TOELICHTING
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8 Afkortingenlijst
A

• APV: Algemene Plaatselijke Verordening
• AR-G: Arbeidsmarktregio Gorinchem
• AV: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
• AVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
• AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

B

• BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen
• BBV: Besluit Begroting en Verantwoording
• BENG: Bijna Energie Neutrale Gebouwen
• BIG: Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten
• BIZ: Bedrijfsinvesteringszone
• BLVS: Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
• BNG: Bank Nederlandse Gemeenten
• BOA: Buitengewoon Opsporingsambtenaar
• BOR: Besluit Omgevingsrecht
• BRP: Basisregistratie Personen
• BRTA: Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement
• BSM: Binnenstadsmanagement
• BV: Besloten Vennootschap
• BZK: Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties
• B&W: Burgemeester en Wethouders

C

• CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst
• COELO: Centrum voor Onderzoek van de Economie
• COR: Centrale Ondernemingsraad
• CPB: Centraal Plan Bureau
• CUR: Camera Uitleesruimte

D

• DG&J: Dienst Gezondheid en Jeugd
• DVO: Dienstverleningsovereenkomst

F

• FIDO: Financiering Decentrale Overheden

G

• GBA: Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
• GCM: Gorinchem Citymarketing
• Gevudo: Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken
• GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst
• GIDS: Gezond in de Stad

Gemeente Gorinchem
Jaarstukken 2018

187



• GR: Gemeenschappelijke Regeling
• GRP: Gemeentelijk Rioleringsplan
• GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
• GW: Gemeentewet

H

• HBO: Hoger beroepsonderwijs
• HRM: Human resource management
• HVC: Huisvuil Verbranding Centrale

I

• IBP: InterBestuurlijk Programma
• IHP: Integrale Huisvestingsplan
• IKC: Integraal Kind Centra
• ISK: Internationale Schakelklas
• I&A: Informatisering en Automatisering

K

• KCC: Klant Contact Centrum

M

• MBO: Middelbaar beroepsonderwijs
• MBP: Milieubeleidsplan
• ME: Maatschappelijke effecten
• MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
• MLL: MerwedeLingelijn
• MOP: Meerjaren Onderhoudsplan
• MPG: Meerjaren Progamma Grondbedrijf
• MVI: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

N

• NCW: Netto Contante Waarde
• NDOV: Nationale Data Openbaar Vervoer
• NHW: Nieuwe Hollandse Waterlinie
• NNB: Nog Niet Bekend
• NV: Naamloze Vennootschap

O

• OAB: Onderwijsachterstandenbeleid
• OHW: Oude Hollandse Waterlinie
• OPP: Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector
• OVO: Openbaar Verenigd Onderwijs
• OZB: Onroerende zaak belasting
• OZHZ: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P
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• PI: Prestatie Indicator
• PKB: Private Kwaliteitsborging
• PPN: Perspectiefnota
• P&C: Planning en Control
• P&O: Personeel & Organisatie

R

• REA: Regionale Educatieve Agenda
• RIEC: Regionaal Informatie en Expertise Centrum
• RMA: Regionale Maatschappelijke Agenda
• ROM-S: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen
• RZB: Roerende zaak belasting

S

• SGS: Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
• SiSa: Single information Single audit
• SKG: Stichting Kindcentra Gorinchem
• SNV: Sociale netwerkversterking

T

• TV: Taakveld

U

• UA: Uitgesloten Aansprakelijkheid

V

• VBOR: Visie beleidsplan openbare ruimte
• VNG: Vereniging van Nederlandse gemeenten
• VPB: Vennootschapsbelasting
• VRZHZ: Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid
• VSG: Vereniging Sport en Gemeenten
• VSV: Vroegtijdige schoolverlaters
• VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

W

• Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
• WEW: Waarborgfonds Eigen Woningen
• Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
• WNT: Wet Normering Topinkomens
• WOZ: Wet onroerende zaak belasting
• WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Z

• ZHZ: Zuid-Holland Zuid
• ZZP: Zelfstandigen Zonder Personeel
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Bezoekadres
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4205 AZ Gorinchem

Postadres
Postbus 108
4200 AC Gorinchem

Telefoon: 14 0183
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