
In dit overzicht ziet u wat de gemeente Gorinchem in 2019 aan inkomsten ontving
en waaraan het geld besteed werd. Daarnaast worden een aantal ambities toegelicht. 
De uitgebreide jaarstukken 2019 vindt u op https://jaarstukken.gorinchem.nl

HET JAAR 2019
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Lokale lasten per meerpersoons
huishouden per jaar

2018: € 715
2019: € 749
Landelijk Gemiddelde: € 751*
*BRON ATLAS COELO 2019

Gemiddelde WOZ-waarde
woningen

2018: € 200.000
2019: € 212.000
Landelijk gemiddelde: € 248.000**
**BRON WWW.WAARSTAATJEGEMEENTE.NL

Financiën Veiligheid

Bereikbare
stad

Stads-
ontwikkeling

Regionale
samenwerking

Iedereen
kan meedoen

Het scherp begroten werpt zijn vruchten af. Hiermee zijn veel
ambities gerealiseerd en blijven we financieel op orde. 

We werkten aan de Mobiliteitsvisie 2040. Dat betekent werken aan 
een kwaliteitssprong, zodat iedereen zich goed kan verplaatsen in en 
rondom onze stad. Bereikbaarheid draagt bij aan een goed woon- en 
werkklimaat. We zetten ons in voor duurzame oplossingen voor alle 
verkeersdeelnemers. Waarbij we de rode loper uitleggen voor de fiets.

Met draagvlak van het onderwijsveld, instellingen en bedrijven in 
de regio zijn we gestart met de voorbereidingen van de
Regionale Beroepen- en Innovatiecampus. Een prachtige
samenwerking in het belang van onze jeugd, arbeidsmarkt,
bedrijfsleven en onderwijsklimaat.

Colofon
‘Het jaar 2019in één oogopslag’ 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.
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SPORTGEMEENTE

2019

BALANS

 
  2018 2019
 

 Vaste activa (bezittingen) € 161,7 mln. € 161,1 mln.

 Vlottende activa
 (voorraden. grond, en
 liquide middelen) € 72,1 mln. € 58,7 mln.

 Totaal balans € 233,8 mln. € 219,8 mln.

 
  2018 2019
 Eigen vermogen (reserves) € 52,5 mln. € 52,5 mln.

 Voorzieningen € 17,5 mln. € 17,7 mln.

 Langlopende schulden € 126,5 mln. € 132,4 mln.

 Kortlopende schulden € 37,3 mln. € 17,2 mln.

 Totaal balans € 233,8 mln. € 219,8 mln.

Het Sociaal Team heeft ingezet op laagdrempelige toegang tot hulp
en ondersteuning. Zo zijn de jeugdprofessionals van het Sociaal Team 
inmiddels een vaste meerwaarde op scholen. Ouders, leerlingen en 
leerkrachten weten deze professionals steeds sneller te vinden en
durven vragen te stellen.

In 2019 is de basis gelegd voor een grote stadsvernieuwing. Gorinchem 
Noord, Stationsgebied, Lingeoevers, binnenstad en Groote Haar zijn 
puzzelstukjes die in goede samenhang met een verbeterde mobiliteit 
een grote impuls gaan geven aan onze mooie stad. 

Wij willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen 
in onze stad. We hebben ons hier samen met partners voor en achter 
de schermen voor ingezet. Bijvoorbeeld door sluiting van drugspanden 
en de inzet van buurtpreventieteams. We zien dat de uitvoering van 
het integraal veiligheidsplan voortvarend wordt opgepakt.

Inkomsten UitgavenBedragen in € x 1 mln.

Bestuur en Ondersteuning € 1,1 1% € 4,1 3%

Veiligheid  € 0,7 1% € 5,0 4%

Verkeer en Vervoer € 6,0 5% € 12,0 9%

Economie  € 3,8 3% € 5,6 4% 

Onderwijs € 2,6 2% € 9,1 7%

Sport, Cultuur & Recreatie € 2,7 2% € 11,7 9%

Sociaal Domein € 15,8 12% € 53,1 40%

Duurzaamheid € 9,6 7% € 9,9 7%

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Stedelijke Vernieuwing  € 6,3 5% € 6,9 5%

Algemene Dekkingsmiddelen € 83,7 62% € 2,3 2%

Overhead, VPB en Onvoorzien € 0,5 0% € 12,9 10%

EINDTOTAAL € 132,8 100% € 132,6 100%


