
DE VERBONDEN STAD

Colofon
‘Begroting in een oogopslag 2020’ is een uitgave van de gemeente Gorinchem. 

Aan de inhoud in deze begroting kan niemand rechten ontlenen. 

Zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

Voor u ligt een verkorte weergave van
de begroting. Deze ‘begroting in een
oogopslag’ helpt u om snel inzicht te
krijgen in ambities en activiteiten van
de gemeente en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven.

BEGROTING 2020
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Duurzaamheid:
We moeten anders met de

beschikbare energie omgaan.
Dit vereist energiebesparingen

en bovenal het inzetten van
duurzame energiebronnen zoals

zon- en windenergie, aardwarmte
en oppervlaktewater.

Maar denk ook aan het hergebruiken van energie
zoals restwarmte. We zetten maximaal in op

energiebesparing en verduurzaming. 
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Financiën:
De begroting biedt ruimte aan 

nieuwe investeringen in o.a.
mobiliteit, cultuur en onderwijs. 

Mede door de extra gemeentefonds-
middelen is er sprake van een jaarlijks 

begrotingsoverschot. Ook het weerstands-
vermogen ontwikkelt zich positief. Er is extra aandacht 

voor de financiële ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Regionale samenwerking:
De relaties in de regio zijn en blijven belangrijk.

Daarnaast leggen we de focus op de
Drechtsteden en de maritieme delta. 

Daarbij zetten we actief in op het verbinden
van belangrijke opgaven als werkgelegenheid,

onderwijs, zorg en bereikbaarheid.

           Onderwijs:
Gorinchem faciliteert een maximaal innovatief en

duurzaam onderwijsklimaat. Voor innovatie is optimale
samenwerking tussen de

partners in de regio vereist.
De Regionale Beroepen-
en Innovatiecampus kan
hieraan een belangrijke

bijdrage gaan leveren, o.a.
door ontwikkeling, samenwerking en een betere

afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Opbrengsten Heffingen en
Belastingen (x €1 miljoen)

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

Investeringen (x €1 duizend)

Bastion II  1.000 
Mobiliteit  500 
Brede school Hoog Dalem  2.682 
Beroepencampus  1.500 
Beschoeiingen  588
GRP 760
Totaal 7.030

Woonlasten (x €1)

Bij een WOZ-waarde in
Gorinchem van
€ 200.000 horen
onderstaande woonlasten. 
Dit zijn de woonlasten OZB,
afvalstoffenheffen en rioolbelasting. 

2019 2020
Meerpersoonshuishouden 730 754
Éénpersoonshuishouden 634 654

Mobiliteit:
Samen met de stad werken
we aan een goede
bereikbaarheid door
verbetering van onze
infrastructuur. In de hele stad
wordt het aantrekkelijker om vaker en langer te fietsen of te 
wandelen. Door aanpassingen aan de A27 en A15, spoorwegen 
en waterwegen en mobiliteitsmanagement houden we
Gorinchem duurzaam mobiel.




