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MOTIE Gorinchem (33RvO)

Nummer                    (In te vullen door de raadsgriffie)

Datum: 7 november 2019

Onderwerp: Begroting 2020

Van: fractie, CU-SGP, mede ingediend door: zie ondertekening

Keuze 
- Naar aanleiding van Begroting 2020 (Raadsvoorstel : Z/19/437872/D-667612)

De raad van de gemeente Gorinchem in vergadering bijeen op 7 november 2019

Aanleiding 

De begroting 2020 vaart zeer scherp aan de wind met o.a. 
o Een structurele investeringsruimte van 0% t/m 2023; 
o Een negatieve baten ontwikkeling tot 2023 ter waarde van € -3 miljoen; 
o Schuldtoename (vaste- & vlottende-schulden samen) van 148M in 2018 ! 

naar 183M in 2023; 
o de ‘netto schuldquote’ Gorinchem valt in de categorie ‘meest risicovol’ in de 

signaleringswaarde van de provincie 
o de huidige stikstof/PFAS problematiek kan een ontsluiting van Bedrijventerrein 

Gorinchem Noord vertragen; 
o een niet opgenomen risico van onze GR AVRES (Participatiewet & BUIG); 
o een benoemd maar niet in de begroting verwerkt risico in de GR Dienst 

Gezondheid & Jeugd betreffende een niet onderbouwde kosten verlaging a 15 
miljoen Euro komende 3 jaar op uitvoering jeugdwet.
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De gemeenteraad van de gemeente Gorinchem op 7 november 2019 in vergadering 
bijeen, verzoekt het college  

Enkele scenario’s voor te bereiden voor het geval dat gemeente Gorinchem geen 
meerjarige, sluitende begroting kan aanbieden.  
Deze de raad voor 1 juni 2020 aan te bieden, zodat 

o De raad gelegenheid krijgt kennis te nemen van deze ‘..wat als..’ scenario’s en 
de impact hiervan mee te kunnen wegen bij kaderstelling eerstvolgende PPN ; 

o De raad in staat wordt gesteld bij een ‘wat als’ situatie, snel te kunnen 
anticiperen. 

Motivatie  

Motivatie  
Door DNB alsook internationaal wordt gewaarschuwd voor een economisch mindere 
periode. Dit kan leiden tot meervoudig nadelige effecten op onze 
meerjarenbegroting, denk aan onvoorziene afname van de baten uit het 
gemeentefonds en toename van sociale uitkeringen. 

Scenario’s die in rust zijn uitgedacht en voorbereid kunnen enerzijds het evenwicht 
in de meerjarenbegroting snel herstellen en anderzijds ongewenste bijeffecten voor 
stad en inwoners voorkomen. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Gorinchem, 

F.M.Th. Barth    CU-SGP 

R.van Breemen.  GroenLinks  

R.van Maaren.    fractie Van Maaren 
                


