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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief Subsidieplafond Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2020

Geachte leden van de gemeenteraad van Vlissingen,

Op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college bij of 
krachtens wettelijk voorschrift een subsidieplafond vaststellen. Het vaststellen van het 
subsidieplafond heeft tot doel wettelijke aanspraken te beperken tot een nader te bepalen 
bedrag. Op grond van artikel 4:25, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht wordt een 
subsidie geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou 
worden overschreden. Het college wordt voorgesteld om de subsidieplafonds en 
subsidieprogramma’s 2020 voor de centrumtaken Maatschappelijke opvang en 
Vrouwenopvang vast te stellen.

Op grond van artikel 4:25, van de Algemene wet bestuursrecht kan het college bij of 
krachtens wettelijk voorschrift een subsidieplafond vaststellen. Daarbij moet op grond van 
artikel 4:26, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht worden bepaald hoe het 
beschikbare bedrag wordt verdeeld. Dit laatste gebeurt via het subsidieprogramma dat 
integraal deel uitmaakt van het subsidieplafond. Het college wordt voorgesteld om de 
subsidieplafonds en subsidieprogramma’s ten aanzien van de centrumtaken 
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang vast te stellen. De wettelijke grondslag 
hiervoor is gelegen in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018.

Het voorkomen van overschrijding van het budget Maatschappelijke opvang en 
Vrouwenopvang. Het vaststellen van het subsidieplafond heeft tot doel wettelijke 
aanspraken te beperken tot een nader te bepalen bedrag. Op grond van artikel 4:25, tweede 
lid van de Algemene wet bestuursrecht wordt een subsidie geweigerd voor zover door 
verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Het vaststellen van subsidieplafonds voor de centrumtaken Maatschappelijke opvang en 
Vrouwenopvang is relatief. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning rust op 
het college de wettelijke zorgplicht passende ondersteuning te bieden aan personen die dit 
nodig hebben. 



Blad 2 behorend bij 1159180

De subsidieplafonds voor 2020 zijn:
- Voor Maatschappelijke opvang € 7.274.685
- Voor Vrouwenopvang € 2.521.532

Het subsidieprogramma is als volgt opgebouwd:

Maatschappelijke opvang

Vrouwenopvang

De subsidieplafonds en subsidieprogramma’s Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 
2020 worden gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. 

Hoogachtend,

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

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

Subsidies Maatschappelijke opvang € 5.839.913
Subsidies Verslavingsbeleid € 1.021.010
Subsidies Zwerfjongeren €   413.762
TOTAAL Maatschappelijke opvang € 7.274.685

Subsidies Vrouwenopvang € 1.494.810
MDA++
Veilig Thuis €   398.497
Radarfunctie Veilig Thuis €   628.225
TOTAAL Vrouwenopvang € 2.521.532




