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DD Dekkers  Paul Krugerstraat 1 +31118487155   
    
ONDERWERP    
Vaststelling Subsidieplafonds MO en VO 2023  
 
 
Geachte raad, 
 
Het college heeft de subsidieplafonds en –programma’s voor de 
centrumtaken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang voor het jaar 2023 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. 
 
Subsidieplafonds 2023: 

 Voor Maatschappelijke opvang        €   7.716.889 
 Voor Vrouwenopvang                       €   4.518.078 + 
 Totaal:                                               € 12.234.967 

 
 
 
 
 



   
 

Blad 2 behorend bij 2217122 / 2220707 
 

 
Subsidies MO Subsidieplafond 2022 Indexering Subsidieplafond 

Subsidies Maatschappelijke Opvang € 3.399.969 € 221.699 € 3.621.668 
Subsidies Begeleiding € 1.776.306 € 115.181 € 1.891.487 

Subsidies Verslavingsbeleid € 1.108.039 € 61.804 € 1.169.843 
Subsidies Bemoeizorg € 505.619 € 31.108 € 536.727 

Subsidies Zwerfjongeren € 497.164 - € 497.164 
Totaal Maatschappelijke Opvang € 7.287.097 € 429.792 € 7.716.889 

 
Subsidies VO Subsidieplafond 

2022 
Indexering Subsidieplafond 

Subsidies Vrouwenopvang (Veilige 
Opvang) 

€ 2.402.529 € 74.291 € 2.476.820 

Subsidies Begeleiding € 149.226 - € 138.856 
Veilig Thuis € 1.687.537 - € 1.687.537 

Centrum Seksueel Geweld (CSG) € 204.399 € 10.466 € 214.865 
Totaal Vrouwenopvang1 € 4.443.691 € 84.757 € 4.518.078 

 
Het besluit wordt conform bestaande regelgeving gepubliceerd in het gemeenteblad.  
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 

                                                
1  
[1] Dit betreft alleen het deel van de subsidies Vrouwenopvang in de begroting CZW-bureau. 
Andere onderdelen van het programma worden afgerekend op basis van geleverde 
prestaties. 
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