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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief Programmabegroting 2020 CZW-bureau

Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor Zeeland voor Maatschappelijke opvang, 
Vrouwenopvang en Beschermd wonen. Dit houdt in dat gemeente Vlissingen 
verantwoordelijk is voor het beheer van het financiële budget dat hiervoor vanuit het Rijk 
beschikbaar wordt gesteld. Dit budget wordt na goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur
een-op-een beschikbaar gesteld aan het CZW-bureau, dat in (onder)mandaat namens de 13 
Zeeuwse gemeenten is belast met de uitvoering van de centrumtaken (inkoop en subsidie). 
Naast de centrumtaken zijn ook de onderwerpen Antidiscriminatiebureau Zeeland, Huiselijk 
Geweld/Huisverbod en Veilig Thuis en het project Jeugd en Alcohol bij het CZW-bureau 
belegd.

Beleidsmatige voorbereiding en afstemming vindt plaats via het samenwerkingsverband 
CZW. Het samenwerkingsverband CZW wordt gefaciliteerd door het CZW-bureau. Conform 
de samenwerkingsafspraken wordt voorafgaand aan het jaar waarvoor zij dient door de 
stuurgroep een programmabegroting opgesteld. Vervolgens stelt de stuurgroep de begroting 
(informeel) vast. De begroting wordt met betrekking tot de centrumtaken formeel vastgesteld 
door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vlissingen. Ten aanzien 
van de andere onderwerpen wordt de programmabegroting door elk college van de 
gemeenten binnen het samenwerkingsverband afzonderlijk vastgesteld.

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.

Het CZW-bureau heeft de programmabegroting voor het kalenderjaar 2020 ter 
besluitvorming aan het college voorgelegd. Hieronder wordt u geïnformeerd over de 
belangrijkste wijzigingen.
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Actuele stand beleidsvoornemen en financiële vertaling ervan

Voor 2020 is rekening gehouden met een Provinciale bijdrage van € 54.661 ten behoeve 
van de projectondersteuning. Deze bijdrage is conform de VZG-richtlijn verhoogd met 2,5% 
ten opzichte van het voorgaande jaar. In de begroting 2020 is er wederom op ingezet om de 
gemeentelijke bijdragen voor het secretariaat en de activiteiten van het CZW-bureau, 
buitenom de VZG-richtlijn van 2,5%, niet te laten stijgen. De begrote totale lasten voor 2020 
zijn 5,6% hoger dan de begrote lasten uit de oorspronkelijke begroting van 2019.

Na evaluatie worden in het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de baten 
en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, 
maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. De achterliggende gedachte is dat begroting 
en verantwoording hierdoor transparanter worden. Het resultaat van het secretariaat 
(overhead) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie-
uitkeringen MO, BW en VO.

De begroting 2020 is gebaseerd op de 1e begrotingswijziging 2019. Hierin zijn de 
vaststellingen van de voorlopige subsidies 2019 verwerkt. De (voorlopige) subsidies voor 
2020 moeten nog worden vastgesteld, waardoor er nog wijzigingen kunnen optreden in de 
opgenomen subsidiebedragen. De wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een 
begrotingswijziging.

Programma Maatschappelijke opvang (MO)
Het tekort op het programma MO bedraagt € 211.000. Dit wordt bijdragen vanuit het 
programma BW.

De stuurgroep heeft in de vergadering van donderdag 10 oktober 2019 ingestemd met de 
voorgestelde bekostiging voor 2020 ten aanzien van de subsidies Zwerfjongeren. In het 
voorstel is door de beleidsadviseur opgenomen dat in 2020 naar de huidige bekostiging 
moet worden gekeken, omdat het aandeel vanuit Maatschappelijke opvang voor de 
afgelopen jaren steeds hoger is geworden en uitname uit de reserve zo veel mogelijk 
beperkt dient te worden.

Op verzoek van het CZW-bureau heeft Emergis nader in beeld gebracht hoeveel 
begeleiding geboden wordt vanuit de Maatschappelijke opvang en vanuit de 
Vrouwenopvang. De kosten met betrekking tot MO-begeleiding zijn gedaald in verband met 
een verschuiving naar de kostenplaats Begeleiding VO. De subsidie voor MO komt nu meer 
overeen met de werkelijk gemaakte kosten.

Programma Beschermd wonen (BW)
Zoals eerder vermeld, wordt € 211.000 onttrokken aan de nog te besteden middelen BW ten 
bate van het programma MO.

In de stuurgroepvergadering van 10 oktober 2019 is op basis van een kostprijsonderzoek 
besloten het budgetplafond in te stellen op € 39,4 mln. Het eerder gehanteerde 
budgetplafond stond op € 42,5 mln. Het verschil tussen het eerder gehanteerde en het 
huidige budgetplafond, € 3,1 mln, wordt ingezet om zorgaanbieders te compenseren.

Ten aanzien van het PGB-budget moet worden opgemerkt dat het bedrag van € 2.664.511 
niet vastgesteld wordt door centrumgemeente Vlissingen, maar een optelsom is van alle 
PGB-beschikkingen die door de 13 regiogemeenten zijn afgegeven.

Programma Vrouwenopvang (VO)
Er komt nog een voorstel voor een vervolg op de pilot MDA++.



Blad 3 behorend bij 1156666

Er wordt € 1.103.602 van de MO-middelen ingezet ten behoeve van het programma VO. Bij 
de vaststelling van voorlopige subsidies voor 2020 wordt voorgesteld de subsidie in 2020 te 
verhogen met € 26.509 vanuit de VO-middelen. Dit is inclusief indexering.
Op grond van de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling dienen in 2020 
afspraken te worden gemaakt over welke kosten door de centrumgemeenten uit de 
Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (Du-Vo) gefinancierd kunnen blijven worden en 
welke kosten voor de individuele gemeenten van de regio Zeeland komen.

In de programmabegroting 2020 van gemeente Vlissingen is opgenomen dat we het gesprek 
willen aangaan met de Zeeuwse gemeenten over de risicoverdeling ten aanzien van de 
centrumtaken. Dit geven we mee aan het CZW-bureau als opdracht voor 2020.

De begroting 2020 van het CZW-bureau is opgesteld op basis van de meicirculaire 2019. 
Rijksbijdrage VO €   2,8 mln
Rijksbijdrage MO €   6,7 mln
Rijksbijdrage BW € 45,7 mln

De rijksbijdrage voor het programma VO wordt volledig ingezet. 
Het programma VO laat een tekort zien van € 109.035. Dit bedrag wordt na goedkeuring 
door de Artikel 12-inspecteur onttrokken aan de reserve Centrumtaken. Deze neemt 
hierdoor met € 109.035 af. 
De reserve Centrumtaken maakt onderdeel uit van het Sociaal domein. Mutaties op deze 
reserve moeten daarom worden voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder. 

De rijksbijdrage voor het programma Maatschappelijke opvang wordt volledig ingezet.

De rijksbijdrage voor het programma Beschermd wonen wordt niet volledig ingezet. Het 
restant wordt toegevoegd aan de reserve Centrumtaken. Voor een overzicht van hoe de 
rijksbijdrage BW wordt besteed, wordt kortheidshalve verwezen naar nota 1155225 ‘Inkoop 
Beschermd wonen 2020’.

Mutaties op de reserve Centrumtaken is een raadsbevoegdheid. Aangezien uw raad in 2019 
hier geen besluit meer over kan nemen, wordt dit niet met een apart raadsvoorstel 
voorgelegd. De mutaties worden conform het raadsbesluit van 1 juni 2017 in de 
gemeentelijke programmabegroting 2020 verwerkt.

Artikel 12
Dit voorstel dient te worden voorgelegd aan de Artikel 12-inspecteur en de toezichthouder 
middels een O&O-formulier.
Het college is gevraagd in te stemmen met het bijgevoegde O&O-formulier.
Dit voorstel is daarom onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en 
de toezichthouder.
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We 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




