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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief 1e begrotingswijziging CZW

Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor Zeeland voor de Maatschappelijke Opvang, 
Vrouwenopvang en Beschermd Wonen. Dit houdt in dat gemeente Vlissingen 
verantwoordelijk is voor het beheer van het financiële budget dat vanuit het Rijk hiervoor 
beschikbaar wordt gesteld. Beleidsmatige voorbereiding en afstemming vindt plaats via het 
samenwerkingsverband CZW. Naast de centrumtaken vindt ook de beleidsvoorbereiding en 
afstemming voor het Antidiscriminatiebureau Zeeland, Huiselijk Geweld/Huisverbod en Veilig
Thuis en het project Jeugd en Alcohol plaats binnen het samenwerkingsverband CZW. Aan 
het samenwerkingsverband zijn geen bevoegdheden overgedragen.

Het samenwerkingsverband CZW wordt gefaciliteerd door het CZW-bureau. Conform de 
samenwerkingsafspraken wordt voorafgaand aan het jaar waarvoor zij dient door de 
stuurgroep een begroting opgesteld. Deze wordt ter afstemming en advisering aangeboden 
aan de 13 gemeenten in Zeeland via de vertegenwoordiging daarvan in de ambtelijke 
werkgroep. Vervolgens stelt de stuurgroep de begroting (informeel) vast. Gemeente 
Vlissingen stelt in haar rol van centrumgemeente de begroting met betrekking tot de 
centrumtaken formeel vast. Ten aanzien van de andere onderwerpen is besluitvorming 
voorbehouden aan de regiogemeenten in Zeeland, ieder voor zijn eigen deel. Hetzelfde 
proces wordt gevolgd als het gaat om wijzigingen op de begroting en de jaarrekening. 

Na besluitvorming wordt het desbetreffende besluit ter kennisname verzonden aan het CZW 
en in verband met de rol van centrumgemeente aan de gemeenteraad van Vlissingen. Een 
besluit wordt enkel ter goedkeuring aan het CZW en de gemeenteraad van Vlissingen 
aangeboden indien er een onttrekking uit de reserve van de centrumtaken op de begroting 
van de gemeente Vlissingen nodig is.

Het CZW-bureau heeft de eerste wijziging op de begroting voor het kalenderjaar 2018 voor 
het kalenderjaar 2018 ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Hieronder wordt u 
geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen.
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1. Actuele stand beleidsvoornemen en financiële vertaling ervan

Programma Maatschappelijke Opvang
De mutatie van de maartcirculaire is verwerkt (-/- EUR 4.261). Daarnaast zijn er extra 
subsidies (ca. EUR 500.000) uitgekeerd m.b.t. de maatschappelijke opvang. Dit in verband 
met een eenmalige compensatie van de exploitatietekorten ontstaan op de activiteiten 
begeleiding en dagbesteding in 2016 als gevolg van de korting op de decentralisatie 
uitkering MO en het toepassen van een indexering op de subsidie 2018. Deze kosten 
worden gedekt uit de nog te besteden middelen uit de jaarrekening 2017.

Programma Beschermd Wonen (Zorg in Natura)
De mutatie van de maartcirculaire is verwerkt (+ EUR 1.010.846)

Programma Vrouwenopvang
De mutatie van de maartcirculaire is verwerkt (+ EUR 125.448)
Daarnaast zijn er extra bestedingen gedaan in verband met het project Veerkracht, de 
coördinatie en het casemanagement Centrum Seksueel Geweld, de voorbereiding van een 
Zeeuwse Multidisciplinaire Aanpak MDA++ in 2018 en de radarfunctie die Veilig Thuis moet 
gaan vervullen in verband met de aanscherping van de Wet meldcode (totaal ca. EUR 
440.000). Deze kosten worden gedekt uit de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang en de 
nog te besteden middelen uit de jaarrekening 2017.

Ten aanzien van de andere programma’s hebben er zich geen noemenswaardige 
wijzigingen voorgedaan.

2. Sturing

Per 1 januari 2016 is de ambulante begeleiding en dagbesteding (volledig) onder 
verantwoordelijkheid van de regiogemeenten gebracht. In 2016 heeft dit tot knelpunten in de 
uitvoering geleid waardoor het noodzakelijk is geweest het Leger des Heils (eenmalig) te 
compenseren in de exploitatietekorten die daardoor zijn ontstaan. Het is aan de 
regiogemeenten zelf dit proces goed met de zorgaanbieders in te regelen. In de lijn van het 
samenwerkingsverband CZW wordt hier (blijvend) aandacht voor gevraagd.

Daarnaast heeft er tot op heden (in tegenstelling tot elders in het land) geen indexering 
plaatsgevonden op de subsidiering van de maatschappelijke opvang in Zeeland. 
Vastgehouden werd aan een beleidsarme begroting op basis van historie die vanwege 
korting op de rijksuitkering MO geen ruimte bood aan innovatie en indexatie. De loonkosten 
van de aanbieders zijn in de loop der jaren gestegen terwijl daar geen passende financiering 
tegenover stond. Om deze reden is besloten tot een indexering van 3% ten opzichte van 
2017. Hierbij is aansluiting gezocht bij het indexeringspercentage dat wordt gehanteerd op 
Walcheren voor reguliere Wmo-ondersteuning. Momenteel vindt onderzoek plaats naar een 
passende indexering voor de maatschappelijke opvang.

Tot slot hebben de centrumgemeenten vrouwenopvang in VNG-verband reeds aangegeven 
dat de decentralisatie uitkering-VO niet toereikend is om alle beoogde 
kwaliteitsverbeteringen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te 
financieren. De uitkomsten van landelijk overleg met VWS moeten daarom nog worden 
afgewacht alvorens kan worden besloten tot structurele financiering van het CSG. 

Vastgesteld is dat de begrotingswijziging past binnen de financiële kaders van de begroting 
van de gemeente Vlissingen. De wijzigingen vinden enkel plaats binnen de begroting van 
het CZW-bureau en is budgettair neutraal. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Hoogachtend,

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

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


