
Organisatieontwikkeling: Een nieuwe
organisatiestructuur met kortere lijnen
en verantwoordelijkheden laag in de
organisatie. We zetten in op meer
samenwerken, meer verbinden en
meer vertrouwen.

SAMEN MAKEN
WE DE STAD

Financiële kengetallen
                                           bedragen in €

Veiligheid: Mensen moeten zich veilig
voelen in hun stad en woonomgeving.

Daar is fiks op ingezet. De buurtpreventie-
teams doen goed werk en we zien het

veiligheidsgevoel in de wijken groeien.

Colofon
‘Jaarstukken in één oogopslag 2018’ is een uitgave van de gemeente Gorinchem.

De inhoud is met veel aandacht en zorg samengesteld. Toch kan niemand aan de 

inhoud ervan rechten ontlenen. Zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

     Concept & ontwerp:

BALANS

  2017 2018

 

 Vaste activa (bezittingen) € 165,0 mln. € 161,7 mln.

 Vlottende activa
 (voorraden. grond, en
 liquide middelen) € 67,5 mln. € 72,1 mln.

 Totaal balans € 232,5 mln. € 233,8 mln.

  2017 2018

 Eigen vermogen (reserves) € 60,0 mln. € 52,5 mln.

 Voorzieningen € 13,8 mln. € 17,5 mln.

 Langlopende schulden € 139,6 mln. € 126,5 mln.

 Kortlopende schulden € 19,1 mln. € 37,3 mln.

 Totaal balans € 232,5 mln. € 233,8 mln.

Bereikbaarheid: Gorinchem moet op
alle fronten goed bereikbaar zijn en blijven.
De mobiliteit binnen Gorinchem is
essentieel. Goede voorzieningen voor de
fiets, zoals fietspaden en -stallingen, zijn
basisvoorwaarden om een fietsvriendelijke
stad te worden.

WEERSTANDSVERMOGEN
2017
237%

2018
160%

GEMIDDELDE WOZ-WAARDEVAN WONINGEN
2017

196.000
2018

200.000

LOKALE LASTEN PER

 M
EERPERSOONS HUISHOUDEN2017

708
2018
715

SCHULD PER INWONER
2017
3.904

2018
3.461

Financiën:
We hebben een solide
meerjarenbegroting.
Dat willen we zo houden. Het betekent wel scherp
begroten en keuzes maken met alle ambities
waar we voor gaan.

Elk jaar legt de gemeente in de jaarstukken verantwoording af over het
gevoerde beleid en de bestede middelen. Wat u hier ziet, is een verkorte
weergave van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Enkele grote
posten zijn ter informatie extra uitgelicht.

JAARSTUKKEN 2018
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Duurzaamheid: De regionale energietransitie
geeft een impuls aan onze ambities op gebied
van bijvoorbeeld CO2-reductie. Ons eigen handelen 
laat het goede voorbeeld zien, bijvoorbeeld door 
het duurzamer maken van de
  eigen gebouwen en het
plaatsen van zonnepanelen.
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resultaat

Bestuur en
Ondersteuning

Bestuur en
Ondersteuning

Volkshuisvesting,
Ruimtelijke

Ordening en Stedelijke
Vernieuwing

Volkshuisvesting,
Ruimtelijke
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Veiligheid

Veiligheid
Verkeer en
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Onderwijs
Onderwijs

Sport, Cultuur
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