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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief over jaarverslag en jaarrekening 2017 CZW-bureau

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.

Hieronder wordt u geïnformeerd over de belangrijkste punten uit de jaarrekening 2017 van 
het CZW-bureau.
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1. Actuele stand beleidsdoelstellingen 

In 2017 is er gewerkt aan een Zeeuws brede regiovisie voor de taken Maatschappelijke 
Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen. De essentie van de regiovisie is de 
herstelgedachte en passende integrale ondersteuning. Ondersteuning waar mogelijk in 
ambulante vorm en indien nodig in een daartoe bestemde voorziening. Deze regiovisie is op 
31 mei 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Programma Maatschappelijke Opvang

In 2017 is er gewerkt aan een Zeeuws breed plan van aanpak over personen met verward 
gedrag. Dit is een project dat in opdracht van de ministeries VWS en V&J en de VNG wordt 
uitgevoerd. Het plan van aanpak is op 2 december 2017 opgeleverd aan de gemeenten in 
Zeeland en bevat een aantal bouwstenen die door de gemeenten verder uitgewerkt dienen 
te worden. Speerpunt voor 2018 is de oprichting van een OGGz-netwerk om een sluitende 
verbinding te maken tussen de verschillende disciplines die met deze doelgroep te maken 
hebben.  

Programma Beschermd Wonen (Zorg in Natura)
Aan de regiovisie zijn een aantal ontwikkelopgaven verbonden. In dit verband zijn er een 
viertal proeftuinen opgericht: toegang, preventie, bekostiging en cliëntperspectief. 

In het kader van de proeftuin toegang is er een voorstel gedaan voor de toegang per 1 
januari 2018 waarmee de gemeenten hebben ingestemd. Vanaf 1 januari 2018 heeft de 
zorgaanbieder een adviserende rol in het toegangsproces. Beschikkingen worden in 
mandaat afgegeven door het CZW-bureau. Speerpunt in 2018 is om in de toegang meer 
verbinding te zoeken met de lokale toegangsorganisaties met als doel de ondersteuning 
t.b.v. de cliënt zo passend mogelijk te maken door het bij elkaar brengen van verschillende 
disciplines en het (meer) betrekken van het sociale netwerk van de cliënt. 

In het kader van de proeftuin bekostiging is in 2017 gewerkt aan een nieuw 
bekostigingsmodel voor de aanbesteding van Beschermd Wonen voor de jaren 2018 en 
2019. Er is ingezet op een meer cliëntvolgend bekostigingsmodel. Doelstelling is om tot een 
volledig cliëntvolgend bekostigingsmodel te komen. Randvoorwaarden hierbij zijn een 
kostprijsonderzoek conform de AMvB reële kostprijs en de invoering van de iWmo. Dit zijn 
dan ook de speerpunten in 2018. 

Tot slot is er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het landelijk (objectief) 
verdeelmodel en de beleidsregels landelijke toegankelijkheid.

Programma Vrouwenopvang

In 2017 is het Centrum Seksueel Geweld opgestart. De coördinatie en het casemanagement 
is ondergebracht bij de Veilige Opvang van Emergis. Behaalde resultaten zijn 24/7 
telefonische bereikbaarheid en er wordt voldaan aan de landelijk gestelde kwaliteitscriteria. 
In 2017 is voorts ervaring opgedaan over de aanpak van seksueel geweld naar aanleiding 
van casuïstiek en er is afstemming en samenwerking tussen verschillende instanties 
(multidisciplinaire aanpak). Speerpunt in 2018 is te komen tot een integrale multidisciplinaire 
aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Daarnaast moeten er 
regionale afspraken komen over structurele financiering van de coördinatie en 
casemanagement van het CSG. 
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Daarnaast is in 2017 ingestoken op een intensievere begeleiding van kinderen in de Veilige 
Opvang conform de methodiek Veerkracht, zijn de samenwerkingsafspraken in de keten 
Veilig Thuis verfijnd en zijn er een aantal cursussen aangeboden in het kader van preventie 
en deskundigheidsbevordering.

2. Financiën

In 2017 is zijn de doeluitkeringen voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en 
Beschermd Wonen volledig aan het CZW bureau doorbetaald. In 2017 zijn de doeluitkering 
voor Vrouwenopvang en Beschermd Wonen niet volledig besteed. Daarnaast is er een 
voordelig effect op de PGB bestedingen. Deze bedragen worden conform de besluitvorming 
in de bestemmingsreserve centrumtaken van de gemeente Vlissingen gestort. Dit staat ook 
toegelicht in de jaarrekening 2017 van de gemeente Vlissingen. 

De toevoeging aan de reserve centrumtaken bedraagt op basis van de jaarrekening 2017 
van het CZW bureau € 1,3 mln. Dit is als volgt opgebouwd:
- Nog niet bestede middelen Vrouwenopvang van €   41.000
- Nog niet bestede middelen Beschermd Wonen van € 857.000
- Voordelig effect op de PGB bestedingen van € 417.000
- Nadelig effect op overige kosten van €     7.000

De stand van de reserve centrumtaken (in de jaarrekening van de gemeente Vlissingen) 
bedraagt per 31 december 2017 afgerond € 3,4 mln.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

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

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


