
Het jaar 2020          in één oogopslag

In dit overzicht ziet u wat de gemeente Gorinchem in 2020

aan inkomsten ontving en waaraan het geld besteed werd.

De uitgebreide jaarstukken 2020 vindt u op:

jaarstukken.gorinchem.nl

Bedragen in miljoenen

Hoe komt de gemeente
aan haar geld?

Algemene uitkering
van het Rijk

Overige opbrengsten

€ 73,7 € 22,8 € 84,1

Bijvoorbeeld woonlasten 
Bij een gemiddelde WOZ-waarde in 
Gorinchem horen de onderstaande 
woonlasten. Dit zijn de woonlasten
OZB, afvalstoffenheffing en riool-
belasting.

Meerpersoonshuishouden € 768
Eénpersoonshuishouden € 666
(bedragen per jaar)

Bijvoorbeeld opbrengsten uit
grondexploitaties, verhuur, sub-
sidies, verkoop aandelen Eneco, 
sociaal domein, veerdienst etc.

Lokale heffingen

Waar geeft de gemeente
het geld aan uit?

€ 173,1

Totaal
uitgaven

mln

Leven, leren en werken  € 83,0
Sociaal domein, onderwijs, recreatie, sport en cultuur.

Economie en toerisme  € 8,6
Samenwerking, economie en citymarketing.

Bestuur en dienstverlening  € 16,9
Bestuur en ondersteuning, burgerparticipatie en
organisatieontwikkeling.

Wonen en leefomgeving  € 47
Stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening, duurzaamheid, veiligheid, verkeer en vervoer.

Overige uitgaven  € 17,6
Uitvoering van belastingen, financiering, algemene 
dekkingsmiddelen en onvoorzien.

€ 180,6

Totaal
inkomsten

mln

Gorinchem is door de ANWB
genomineerd als mooiste 
vestingstad van NederlandVerkoopopbrengst

27 miljoen uit
aandelen Eneco

mln mln mln

€ 6,6

Uitgaven bestrijding 
coronapandemie

Maatregelen voor zelfstandig
ondernemers en goede dienst-

verlening, zoals zorg, ov,
toezicht en handhaving.

In stand houden van
voorzieningen, zoals sport

en cultuur.

Vaste activa (bezittingen) € 165,5                           
Vlottende activa (voorraden, grond

en liquide middelen) € 77,0 

Eigen vermogen € 86,1
Voorzieningen € 18,2
Langlopende schulden € 124,3
Kortlopende schulden € 13,9

Balans
totaal

2019: € 219,8 mln 2019: € 219,8 mln

Dit overzicht is met de grootste zorg samengesteld. Ons streven is om correcte en 
actuele informatie te verstrekken op dit overzicht. De gemeente Gorinchem kan 
echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig
en actueel is. Kijk voor het volledige overzicht op jaarstukken.gorinchem.nl.


