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Inleiding

1.1

Algemeen

De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken volgen de opzet van de begroting
2017. In het jaarverslag wordt per programma ingegaan op de bereikte resultaten, de ondernomen acties en de
daarmee gemoeide financiën. De financiële overzichten per programma zijn onderverdeeld naar taakvelden, conform
de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Taakvelden waarbij de verschillen ten opzichte
van de bijgestelde begroting groter zijn dan € 50.000, worden toegelicht. De toelichtingen zijn op hoofdlijnen en gaan
in op de grote verschillen of politiek relevante onderwerpen. Nieuw in de jaarstukken 2017 is dat per programma
inzicht wordt gegeven in de verstrekte subsidies en in de gedane investeringen. De verschillende verplichte
paragrafen geven o.a. inzicht in onderwerpen als het weerstandsvermogen, de financiering, het grondbeleid en lokale
heffingen.
De jaarrekening geeft vervolgens inzicht in de lasten en baten op programmaniveau, de indicatie of deze incidenteel
of structureel van aard zijn, de balans en een toelichting daarop.
Tot slot zijn diverse bijlagen opgenomen waarin de mutaties op de reserves en voorzieningen zijn weergegeven en
de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen is opgenomen.

1.2

Beleidsmatige verantwoording

In 2017 heeft de gemeente zich volop ingezet om het wonen, werken en leven in Gorinchem aantrekkelijker te maken.
De gemeente deed dit vaak samen met de stad of op initiatief van de Gorcumers of van samenwerkingspartners. Op
het gebied van burgerparticipatie onder de noemer ‘Inwoners aan zet’ heeft de gemeente Gorinchem in 2017 grote
stappen voorwaarts gezet met het betrekken van haar inwoners. Onder meer door vervolg te geven aan het traject
‘Visie van de stad’. Maar ook bij de herinrichting van ’t Eind en het uitwerken van bijna alle raadsopdrachten. Daarnaast
waren er ook op wat kleinere schaal diverse participatietrajecten rondom uiteenlopende projecten in de stad. Ook is
er het afgelopen jaar wederom een Burgerpeiling gehouden. In dit burgerwaarderingsonderzoek werd de gemeente
Gorinchem met een 7,1 gewaardeerd. Daarnaast moest van tijd tot tijd worden geanticipeerd en gereageerd op
ontwikkelingen waar de gemeente geen of slechts beperkte invloed op heeft kunnen uitoefenen. Op een aantal
onderwerpen, die in 2017 een belangrijke rol hebben gespeeld, gaan we hieronder wat dieper in.
Visie van de stad (GO2032)
In 2017 is veel energie gestoken in het realiseren van de Visie van de stad. GO2032 is inmiddels een begrip in de
stad. Circa duizend Gorcumers en mensen van buiten de stad namen deel aan dit grootschalige participatieproject.
Dit heeft geleid tot de Visie van de stad die op 10 oktober 2017 is aangeboden aan de gemeenteraad. Op 12 december
2017 is vervolg gegeven aan het visietraject tijdens de bijeenkomst Toekomstbouwers. Hier hebben 11 initiatieven
zich gepresenteerd. In 2018 wordt gevolg gegeven aan het verder uitwerken van de visie.
Participatie
Naast het Visietraject kent de gemeente meerdere participatietrajecten die in 2017 zijn uitgevoerd, onder andere It
takes a village to raise a child. Hierin is de gemeente samen met vele maatschappelijke partners en inwoners bezig
om een verandering op gang te brengen met als doel een gezond en veilig opgroeiklimaat in Gorinchem. Daarmee
wordt tevens gericht op het laten afnemen van de toenemende behoefte aan (professionele) ondersteuning en het
voorkomen van de noodzaak om zwaardere hulp in te zetten. Op regionaal Zuid-Holland Zuid-niveau wordt
samengewerkt voor de opdrachtverlening Veilig Thuis en Jeugdhulp.
Mobiliteit
In oktober 2017 is de kaderstelling van de raadsopdracht Mobiliteit vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten bepaald
voor de uitwerking van de raadsopdracht, die vanaf 2018 zal plaatsvinden. In de raadsopdracht is onder andere
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