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Raadsinformatiebrief Subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2021
Geachte leden van de gemeenteraad van Vlissingen,
Het college heeft op dinsdag 15 december jl. de subsidieplafonds en –programma’s voor de
centrumtaken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang voor het jaar 2021 vastgesteld.
Een subsidieplafond is het maximale bedrag dat in een bepaalde periode kan worden
uitgekeerd aan zorgaanbieders die hiervoor een aanvraag indienen. Het vaststellen van een
subsidieplafond heeft tot doel wettelijke aanspraken te beperken tot een bepaald maximum.
Als het subsidieplafond zou worden overschreden door verstrekking van een subsidie, kan
deze worden geweigerd.
De beschikbare bedragen voor de centrumtaken Maatschappelijke opvang en
Vrouwenopvang worden onder de aanvragers verdeeld via subsidieprogramma’s behorend
bij de subsidieplafonds.
Het vaststellen van de subsidieplafonds is relatief. Het college heeft de wettelijke zorgplicht
om passende ondersteuning te bieden aan personen die dit nodig hebben. Er kunnen zich
omstandigheden voordoen waaruit blijkt dat het subsidieplafond uiteindelijk niet toereikend
is. In dat geval zal in overleg met de betrokken zorgaanbieders en Zeeuwse gemeenten
naar een oplossing moeten worden gezocht. Van dergelijke omstandigheden is op dit
moment geen sprake.
Na vaststelling van de subsidieplafonds krijgt het CZW-bureau van gemeente Vlissingen de
opdracht om de subsidiebeschikkingen hierop af te stemmen.
De subsidieplafonds voor 2021 zijn:
- Voor Maatschappelijke opvang
- Voor Vrouwenopvang
- Ophoging Vrouwenopvang*
- Totaal

€ 7.274.685
€ 2.536.341
€
641.220 +
€ 10.452.246

* Dit is een ophoging ten opzichte van de programmabegroting 2021 van het CZW-bureau.
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Dit bedrag is grotendeels vastgesteld conform de programmabegroting 2021 van het CZWbureau, die op dinsdag 8 december 2020 is vastgesteld door het college. Hierover bent u
middels een eerdere raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld. Een deel van het
subsidieplafond voor Vrouwenopvang is bestemd voor de uitvoering van extra taken op dit
gebied. Dat deel (€ 641.220) is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder, omdat het een ophoging is ten
opzichte van het bedrag genoemd in de programmabegroting 2021 van het CZW-bureau.
In onderstaande tabel staan de subsidieprogramma’s. Hierin is te zien hoe bovengenoemde
bedragen opgebouwd zijn.
Maatschappelijke opvang
Subsidies Maatschappelijke opvang
Subsidies Begeleiding
Subsidies Verslavingsbeleid
Subsidies Bemoeizorg
Subsidies Zwerfjongeren
TOTAAL Maatschappelijke opvang

€ 3.674.027
€ 1.740.606
€ 1.021.010
€ 425.280
€ 413.762
€ 7.274.685

Vrouwenopvang
Subsidies Vrouwenopvang
Subsidies Begeleiding
Veilig Thuis
Uitvoering wettelijke extra taken*
TOTAAL Vrouwenopvang

€ 1.294.615
€ 125.789
€ 1.115.937
€ 641.220
€ 3.177.561

* Dit is een ophoging ten opzichte van de programmabegroting 2021 van het CZW-bureau.

De subsidieplafonds en subsidieprogramma’s Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang
2021 zijn inmiddels gepubliceerd in het digitale gemeenteblad.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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