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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

A. de Nooijer Paul Krugerstraat 1 0118-487102

ONDERWERP

Fonds tekortgemeenten

Geachte raadsleden,

Vóór 15 september 2018 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor het Fonds 
tekortgemeenten, ook wel genoemd ‘de stroppenpot voor Wmo en Jeugdhulp’. Met de criteria 
voor dit fonds van 200 miljoen (waarvan de helft wordt betaald door de gemeenten, de andere 
helft door het Rijk) is op 27 juni 2018 ingestemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
VNG. De gemeente Vlissingen zal een aanvraag indienen.

Gebleken is dat de gemeente Vlissingen op basis van de criteria niet in aanmerking zou 
kunnen komen voor het fonds. Volgens de criteria moet het overschot op Beschermd Wonen 
van ruim 3 miljoen volledig worden toegerekend aan de centrumgemeente Vlissingen.
Wij worden hierdoor, naar onze mening, onevenredig benadeeld.

Vlissingen heeft als centrumgemeente een bijzondere positie en is eindverantwoordelijk voor 
formele vaststelling van onder andere het jaarprogramma en begroting. De ontvangen 
rijksmiddelen worden echter één op één beschikbaar gesteld via het CZW-bureau, over 
uitgaven ten aanzien van de centrumgemeentetaken wordt bestuurlijk afgestemd in het 
College van Zorg en Welzijn en de beleidsvoorbereiding en uitvoering wordt vormgegeven 
door het CZW-bureau. Het geld staat op onze balans maar wordt Zeeuws ingezet. 

Dat Vlissingen de middelen voor de uitvoering van Beschermd Wonen (BW), 
Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang beschouwt als middelen, die bestemd zijn 
voor de uitvoering van deze taken in Zeeland, wordt bevestigd door het besluit dat uw Raad 
op 1 juni 2017 heeft genomen: de Raad heeft toen ingestemd met de vorming van de 
bestemmingsreserve centrumgemeentetaken Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang 
en Vrouwenopvang. Hiertoe is besloten zodat deze middelen beschikbaar blijven voor 
uitvoering van deze taken in Zeeland.

Wij achten het wel redelijk dat een deel van het overschot op Beschermd Wonen wordt 
meegenomen in de aanvraag. Omdat er nog geen verdeelsleutel is vastgesteld voor 
overschotten en tekorten hebben wij dat deel voorlopig, op basis van inwoneraantal, 
vastgesteld op € 353.344,--. Hierover hebben wij de andere Zeeuwse gemeenten 
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geïnformeerd. Daarnaast willen wij op korte termijn nadere afspraken met hen maken over 
een verdeelsleutel.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


