
Colofon

‘Jaarstukken 2015 in één 
oogopslag’ is een uitgave van de 
gemeente Gorinchem. De 
redactie stelt dit document 
samen met veel aandacht en 
zorg. Toch kan niemand aan de 
inhoud ervan rechten ontlenen. 

Overnemen van artikelen mag 
alleen met toestemming van de 
eindredactie. Zetfouten en 
wijzigingen voorbehouden. 

Foto Lingehavenconcert: 
Johannes van Camp/Studio Ziezo

Ontwerp en productie:
Monto Media bureau voor
strategie en marketing.
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JAARSTUKKEN 2015
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Kijk voor de volledige
jaarstukken op

www.gorinchem.nl/begrotingscyclus2015

De uitgaven en inkomsten in de jaarstukken zijn verdeeld 
over vier grote thema's en algemene dekkingsmiddelen. In 
het getoonde cirkeldiagram ziet u de verdeling van de 
uitgaven. Binnen de thema's zijn er veel verschillende 
onderwerpen waar geld aan wordt uitgegeven. Deze onder-
werpen leest u op de volgende pagina's.

Wethouder

Arjen Rijsdijk:

“ We hebben veel aandacht besteed 
aan een aantrekkelijke binnenstad. 
Een mooie (binnen)stad maken we 
samen, daarom gebruiken we het 
marketinglabel ‘Mooi Gorinchem’ 
waarbij we intensief alle partijen uit 
de stad betrekken. 2015 was ook het 
eerste jaar waarin we onkruid bestre-
den zonder chemische bestrijdingsmid-
delen. Dit geeft een ander beeld. 
Natuurlijk zijn we daarin nog lerende, 
maar het heeft in de stad al wel een 
enorme toename van het aantal 
verschillende planten, vlinders en 
vogels opgeleverd.“ 

Burgemeester

Govert Veldhuijzen:

“ Gorinchem heeft laten zien een 
veerkrachtige gemeente te zijn. Dat 
blijkt niet alleen uit de cijfers, maar 
ook uit de voortgang in de verschillen-
de beleidsvelden.“ 

Wethouder

Eva Dansen:

“ Iedereen die dat wil, kan en mag 
deelnemen aan de maatschappij, dat 
vinden wij belangrijk. We hebben in 
enkele maanden tijd voor een
vluchtelingenopvang gezorgd, die 
vrijwel geruisloos in de wijk opge-
nomen is. Veel vrijwilligers uit 
Gorinchem en omgeving hebben dat 
mede mogelijk gemaakt. Op cultureel 
gebied hebben ook vrijwilligers er 
voor gezorgd dat de Haarhorst nieuw 
leven in geblazen is en nu actief verder 
gaat als PoGo.“ 

Wethouder

Marcel Doodkorte:

“ Vooral dankzij incidentele 
meevallers hebben wij het jaar 2015 
kunnen afsluiten met een positief 
exploitatieresultaat. De forse en 
maatschappelijk ingrijpende 
bezuinigingen in de afgelopen jaren 
hebben er in belangrijke mate aan 
bijgedragen dat wij (nog steeds) 
financieel gezond zijn. De nood-
zakelijke reserves, om mogelijke 
financiële risico's op te vangen, zijn 
van voldoende omvang. De financiële 
ruimte voor nieuwe beleidsontwik-
kelingen en -impulsen is nog beperkt. 
Dit vraagt om afgewogen en integrale 
keuzes en dwingt ons tot terug-
houdendheid in het doen van nieuwe 
uitgaven.“ 

Wethouder

Hans Freije:

“ Met grote zorgvuldigheid en met 
aandacht voor de sterk uiteenlopende 
hulpvragen, hebben we in 2015 uitvoe-
ring gegeven aan de vele verander-
ingen in de zorg. Om samen tot de 
beste oplossing te komen, vinden we 
het belangrijk goed te luisteren naar 
de hulpvragen van onze inwoners. 
Daarbij willen we blijven uitleggen dat 
niet alles van de gemeente komt, maar 
eigen inzet en verantwoordelijkheid 
ook nodig is. Op het gebied van 
Verkeer is er in 2015 definitief duide-
lijkheid gekomen over de verbreding 
van de A27. Zo kunnen we nu verder 
plannen maken voor een goede 
bereikbaarheid van en naar onze stad. 
Want deze zijn van groot belang. 
Topprioriteit vormt daarbij het verder 
verkeersveilig maken van wegen. We 
geven verder uitvoering aan het 
fietsplan, zodat het langzamer verkeer 
zich comfortabel en veilig door 
Gorinchem kan bewegen.“ 
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20152014Per inwoner 

Financiële Kengetallen

Lokale lasten 

Weerstandsvermogen

Risico's

 € 580  € 604

 € 663  € 709

 € 328  € 433

Netto schuld  € 4.587  € 4.351

Landelijk
gemiddeld

 € 487

 € 723

 € 268

 € 1.917

€ 200 mln. € 207 mln.

Financiële vaste activa 

Voorraden

Vorderingen en Kas/Bank

Totaal lange termijn

Totaal korte termijn

Totaal balans

€ 27 mln.

€ 227 mln. 

€ 19 mln.

€ 226 mln. 

Kortlopende schulden

Totaal balans

Resultaat voor bestemming

Bestemmingsvoorstellen

  

 € 7 mln.

 € 4 mln. 

Totaal
resultaat

miljoen

€7

Netto resultaat € 3 mln. 

Inkomsten 2015

Balans

Rijksbijdragen (algemene uitkering)

Belastingen en Heffingen

Eigen middelen Gemeente (reserves)

Grondexploitaties

Overig

€ 70 mln.

€ 20 mln.

€ 15 mln.

€ 8 mln.

€ 36 mln.

46%

14%

10%

6%

24%

€ 149 mln.Totaal

Belangrijkste (incidentele) oorzaken

Verkoop Brandweerkazerne

Grondverkoop

Herwaardering gronden

Sociaal Domein*

Overig

 

 € 4 mln.

 € 1 mln.

-/- € 2 mln.

€ 3 mln.

€ 1 mln. 

€ 7 mln.

Specificatie opbrengsten heffingen
en belastingen

Onroerend zaak belasting (OZB)

Afvalstoffenheffing

Rioolbelasting

Parkeeropbrengsten

Leges

Lijkbezorgingsrechten

Hondenbelasting

Totaal

€ 8,6 mln.

 € 3,7 mln.

 € 3,0 mln.

 € 2,3 mln.

 € 1,8 mln.

€ 0,4 mln.

€ 0,2 mln.

 € 20,0 mln. 

Hiervan € 2 mln. via bestemmingsvoorstellen 
toegevoegd aan sociaal domein en zorg 2016

* 

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. 
Voor de leesbaarheid worden enkele grote posten eruit gelicht. JAARSTUKKEN 2015 IN ÉÉN OOGOPSLAG {
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Publieksservice

Bestuur en

Communicatie

Bedragen x 1 miljoen €

Communicatie

en Veiligheid

Woonvoorzieningen

Veiligheid

Bedragen x 1 miljoen

Inkomsten Uitgaven

Bedragen x 1 miljoenInkomsten Uitgaven

Inkomsten Uitgaven

Inkomsten Uitgaven

Inkomsten Uitgaven

Leefvoorzieningen

Bestuur en Communicatie

Milieu

Budget

Realisatie
Budget

Realisatie

Budget

Realisatie

Budget

Realisatie

WONEN EN LEVEN WERK WELZIJN EN ZORG BESTUUR EN DIENSTVERLENING

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Programma Woonvoorzieningen

Voormalig belastingkantoor verbouwd en geschikt 
gemaakt voor maximaal 300 vluchtelingen.

Er zijn 179 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

Er zijn prestatieafspraken met Poort6 vastgelegd.

Programma Werk

Het verder vormgeven en inrichten van de 
arbeidsmarktregio, waaronder realisatie van 
het Regionaal Arbeidsmarkt Platform.

Revitalisering openbare ruimte Avelingen 
Oost vrijwel afgerond en gestart met 
planvorming revitalisering openbare ruimte 
Avelingen West.

Uitbreiding van activiteiten voor de
marketing van de stad en versterking van de 
organisatiestructuur in de binnenstad. 

Geen verdere toename van winkelleegstand, 
wel veel mutaties.

Er is een nieuw terrassenbeleid ontwikkeld. 

Gestart met de voorbereiding van de 
Raadsopdracht Veerdienst.

De Raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie 
is in uitvoering.

Introductie van de Gastvrij Gorinchem pas. 

Programma Werk en milieu

Overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat 
voor de noodzakelijke ontsluiting van het 
bedrijventerrein Groote Haar op de te 
verbreden A27.

Programma Onderwijs

Onder de noemer Uitvoering Integraal
Huisvestingsplan (IHP): 

Project Omniacollege afgerond.

Bouw brede school Schuttersplein.

Voorbereiding gestart clustering speciaal onderwijs.

Gesprekken gestart met diverse schoolbesturen in 
het scholengebied Gorinchem Oost en Hoog Dalem 
om te komen tot een Integraal Huisvestingsplan.

Er zijn werkgroepen geformeerd die actief aan de slag 
zijn met onderwerpen zoals, passend onderwijs en 
jeugdhulp, voorkomen voortijdig schoolverlaten, 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en onderwijs-
huisvesting.

Programma Cultuur & Sport

Realisatie digitale culturele menukaart.

Gorinchem één van de drie genomineerden
als Sportgemeente van het Jaar.

Sportdeelname in Gorinchem is
80,9%, landelijk gemiddeld 67%.

Programma Publieksservice

Raadsopdracht Participatie/Werken aan morgen/
Deregulering is opgeleverd in 2015 en vastgesteld door 
de Raad begin 2016. 

Dit zijn gemeentelijke uitgaven die niet gerelateerd 
zijn aan een thema zoals onroerend zaak belasting 
(OZB), de rente op het eigen vermogen en beheer 
gemeentelijke vastgoed. 

Programma Publieksservice

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Alblasserwaard-Vijf-
heerenlanden in kaart brengen en gevolgen bepalen 
voor de regionale samenwerking. 

Start project ‘In dienst van de stad’ om te kunnen 
participeren op de veranderende samenleving en onze 
verhouding met de overheid. 

Uitvoering gegeven aan motie ’Houdbare overheids-
financiën’ door het laten uitvoeren van een houdbaar-
heidstest gemeentefinanciën door Vereniging Neder-
landse Gemeente (VNG). 

Programma Zorg

Regionale nota Volksgezondheid is vastgesteld.

Voor buurthuizen zijn er belangrijke stappen 
gezet in overdracht richting vrijwilligers.

Nieuwe wetgeving en veranderingen in het 
Sociaal Domein uitgevoerd: de Jeugdwet, de 
Wmo en de Participatiewet.

Programma Wonen, Leven en 
Veiligheid

Er is gestructureerd overleg met professionele partners 
over veiligheid en leefbaarheid, waarbij er aansluiting 
en betrokkenheid is met burgerinitiatieven.

Thematische aanpak van veiligheid en leefbaarheid 
door Veiligheidsmarkt 2015 en samenwerking met 
jongerenwerk. 

Programma Wonen, Leven en 
Milieu

Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld.

Inspraakprocedure voor het omgekeerd inzamelen
Van Afval Naar Grondstof (VANG) is in 2015 zorgvuldig
voorbereid, waarna invoering vanaf januari 2016 
plaatsvindt.

Ten behoeve van het verminderen van de milieu-
belasting van mobiliteit zijn er 6 laadpunten voor 
elektrische auto’s gerealiseerd.

Programma Wonen, Leven, Bestuur 
& Communicatie

Bestemmingsplannen zijn per eind 2015 actueel. Van de 
43 bestemmingsplannen zijn er na samenvoeging nog 
14 bestemmingsplannen. 

Programma Leefvoorzieningen

Er is meer duidelijkheid over de capaciteitsuitbreiding 
van rijksweg A27. De effecten voor Gorinchem worden 
verder in kaart gebracht. 

Haalbaarheidsstudie gestart voor fietsverbinding 
Avelingen/Bataafsekade.

Verkeersstructuurplan Binnenstad is opgesteld en ter 
besluitvorming aangeboden. 

Motie kwaliteit van openbare ruimte onkruidbestrijding 
op verhard oppervlak aangenomen.

JAARSTUKKEN 2015 UITGELICHT Speerpunten van de Gemeenteraad Mobiliteit (inclusief A27)

Het opstellen van een nieuw Milieubeleidsplan

Binnenstad/stadspromotie

Veerdienst

Participatie, Werken aan morgen, Deregulering

Publieke Dienstverlening Visie van de stad



Colofon

‘Jaarstukken 2015 in één 
oogopslag’ is een uitgave van de 
gemeente Gorinchem. De 
redactie stelt dit document 
samen met veel aandacht en 
zorg. Toch kan niemand aan de 
inhoud ervan rechten ontlenen. 

Overnemen van artikelen mag 
alleen met toestemming van de 
eindredactie. Zetfouten en 
wijzigingen voorbehouden. 

Foto Lingehavenconcert: 
Johannes van Camp/Studio Ziezo

Ontwerp en productie:
Monto Media bureau voor
strategie en marketing.

Uitgaven 2015

€ 142,0 mln.Totaal

Maatschappelijke zorg en
ondersteuning

Bedrijfsvoering en overhead

Bijstandsverlening

Grondexploitaties

Reserves

Cultuur en Sport

Werkgelegenheid

Werken aan de openbare ruimte

Overig

13%

13%

12%

9%

8%

6%

6%

5%

28%

€ 19 mln.

€ 18 mln.

€ 17 mln.

€ 12 mln.

€ 12 mln.

€ 8 mln.

€ 8 mln.

€ 7 mln.

€ 41 mln.

Wonen en leven

Werk

Welzijn en zorg

Bestuur en dienstverlening

Algemene dekkingsmiddelen

26%

5%

45%

16%

8%

JAARSTUKKEN 2015
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Kijk voor de volledige
jaarstukken op

www.gorinchem.nl/begrotingscyclus2015

De uitgaven en inkomsten in de jaarstukken zijn verdeeld 
over vier grote thema's en algemene dekkingsmiddelen. In 
het getoonde cirkeldiagram ziet u de verdeling van de 
uitgaven. Binnen de thema's zijn er veel verschillende 
onderwerpen waar geld aan wordt uitgegeven. Deze onder-
werpen leest u op de volgende pagina's.

Wethouder

Arjen Rijsdijk:

“ We hebben veel aandacht besteed 
aan een aantrekkelijke binnenstad. 
Een mooie (binnen)stad maken we 
samen, daarom gebruiken we het 
marketinglabel ‘Mooi Gorinchem’ 
waarbij we intensief alle partijen uit 
de stad betrekken. 2015 was ook het 
eerste jaar waarin we onkruid bestre-
den zonder chemische bestrijdingsmid-
delen. Dit geeft een ander beeld. 
Natuurlijk zijn we daarin nog lerende, 
maar het heeft in de stad al wel een 
enorme toename van het aantal 
verschillende planten, vlinders en 
vogels opgeleverd.“ 

Burgemeester

Govert Veldhuijzen:

“ Gorinchem heeft laten zien een 
veerkrachtige gemeente te zijn. Dat 
blijkt niet alleen uit de cijfers, maar 
ook uit de voortgang in de verschillen-
de beleidsvelden.“ 

Wethouder

Eva Dansen:

“ Iedereen die dat wil, kan en mag 
deelnemen aan de maatschappij, dat 
vinden wij belangrijk. We hebben in 
enkele maanden tijd voor een
vluchtelingenopvang gezorgd, die 
vrijwel geruisloos in de wijk opge-
nomen is. Veel vrijwilligers uit 
Gorinchem en omgeving hebben dat 
mede mogelijk gemaakt. Op cultureel 
gebied hebben ook vrijwilligers er 
voor gezorgd dat de Haarhorst nieuw 
leven in geblazen is en nu actief verder 
gaat als PoGo.“ 

Wethouder

Marcel Doodkorte:

“ Vooral dankzij incidentele 
meevallers hebben wij het jaar 2015 
kunnen afsluiten met een positief 
exploitatieresultaat. De forse en 
maatschappelijk ingrijpende 
bezuinigingen in de afgelopen jaren 
hebben er in belangrijke mate aan 
bijgedragen dat wij (nog steeds) 
financieel gezond zijn. De nood-
zakelijke reserves, om mogelijke 
financiële risico's op te vangen, zijn 
van voldoende omvang. De financiële 
ruimte voor nieuwe beleidsontwik-
kelingen en -impulsen is nog beperkt. 
Dit vraagt om afgewogen en integrale 
keuzes en dwingt ons tot terug-
houdendheid in het doen van nieuwe 
uitgaven.“ 

Wethouder

Hans Freije:

“ Met grote zorgvuldigheid en met 
aandacht voor de sterk uiteenlopende 
hulpvragen, hebben we in 2015 uitvoe-
ring gegeven aan de vele verander-
ingen in de zorg. Om samen tot de 
beste oplossing te komen, vinden we 
het belangrijk goed te luisteren naar 
de hulpvragen van onze inwoners. 
Daarbij willen we blijven uitleggen dat 
niet alles van de gemeente komt, maar 
eigen inzet en verantwoordelijkheid 
ook nodig is. Op het gebied van 
Verkeer is er in 2015 definitief duide-
lijkheid gekomen over de verbreding 
van de A27. Zo kunnen we nu verder 
plannen maken voor een goede 
bereikbaarheid van en naar onze stad. 
Want deze zijn van groot belang. 
Topprioriteit vormt daarbij het verder 
verkeersveilig maken van wegen. We 
geven verder uitvoering aan het 
fietsplan, zodat het langzamer verkeer 
zich comfortabel en veilig door 
Gorinchem kan bewegen.“ 

Eind 2014Eind 2015 Eind 2014Eind 2015

Eigen vermogen en schuldenBezittingen

(Im)materiële vaste activa

Eigen Vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Totaal lange termijn

€ 162 mln. € 158 mln.

€ 11 mln. € 14 mln.

€ 173 mln. € 172 mln.

€ 40 mln. € 39 mln.

€ 14 mln. € 15 mln.

€ 54 mln.

€ 227 mln.

€ 54 mln.

€ 226 mln.

€ 17 mln. € 9 mln.

€ 36 mln. € 31 mln.

€ 147 mln. € 167 mln.

20152014Per inwoner 

Financiële Kengetallen

Lokale lasten 

Weerstandsvermogen

Risico's

 € 580  € 604

 € 663  € 709

 € 328  € 433

Netto schuld  € 4.587  € 4.351

Landelijk
gemiddeld

 € 487

 € 723

 € 268

 € 1.917

€ 200 mln. € 207 mln.

Financiële vaste activa 

Voorraden

Vorderingen en Kas/Bank

Totaal lange termijn

Totaal korte termijn

Totaal balans

€ 27 mln.

€ 227 mln. 

€ 19 mln.

€ 226 mln. 

Kortlopende schulden

Totaal balans

Resultaat voor bestemming

Bestemmingsvoorstellen

  

 € 7 mln.

 € 4 mln. 

Totaal
resultaat

miljoen

€7

Netto resultaat € 3 mln. 

Inkomsten 2015

Balans

Rijksbijdragen (algemene uitkering)

Belastingen en Heffingen

Eigen middelen Gemeente (reserves)

Grondexploitaties

Overig

€ 70 mln.

€ 20 mln.

€ 15 mln.

€ 8 mln.

€ 36 mln.

46%

14%

10%

6%

24%

€ 149 mln.Totaal

Belangrijkste (incidentele) oorzaken

Verkoop Brandweerkazerne

Grondverkoop

Herwaardering gronden

Sociaal Domein*

Overig

 

 € 4 mln.

 € 1 mln.

-/- € 2 mln.

€ 3 mln.

€ 1 mln. 

€ 7 mln.

Specificatie opbrengsten heffingen
en belastingen

Onroerend zaak belasting (OZB)

Afvalstoffenheffing

Rioolbelasting

Parkeeropbrengsten

Leges

Lijkbezorgingsrechten

Hondenbelasting

Totaal

€ 8,6 mln.

 € 3,7 mln.

 € 3,0 mln.

 € 2,3 mln.

 € 1,8 mln.

€ 0,4 mln.

€ 0,2 mln.

 € 20,0 mln. 

Hiervan € 2 mln. via bestemmingsvoorstellen 
toegevoegd aan sociaal domein en zorg 2016

* 

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. 
Voor de leesbaarheid worden enkele grote posten eruit gelicht. JAARSTUKKEN 2015 IN ÉÉN OOGOPSLAG {


