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1. Jaarverslag
1.1

College Zorg en Welzijn

In 2005 is het College Zorg en Welzijn (CZW) opgericht. In dit overlegplatform zijn de portefeuillehouders
WMO van alle gemeenten in Zeeland vertegenwoordigd en neemt de gedeputeerde van de Provincie
Zeeland deel als adviseur. Het bestuurlijk overleg wordt voorbereid door een ambtelijk vooroverleg met
ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland.
Voor de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en –uitvoering is het CZW Bureau ingericht. Dit bureau is
organisatorisch ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). De secretaris van SWVO is eindverantwoordelijk voor het
CZW bureau en voorzitter van het ambtelijk vooroverleg. Als secretaris van het CZW neemt hij deel
aan de vergaderingen van het CZW.
Voor het CZW (Bureau) wordt apart een jaarverslag en jaarrekening gemaakt. Voor de verantwoording
hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) waarin de
wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de
jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma.
In dit jaarverslag wordt eerst ingegaan op de structuur van het CZW en het uitvoerend CZW Bureau.
Tevens worden de paragrafen weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering uitgewerkt.
Daarna wordt inhoudelijk verslag gedaan van de activiteiten van het CZW Bureau (wat hebben we
gedaan) en de lasten en baten per activiteit (wat heeft het gekost).
In de jaarrekening treft u eerst de balans en daarna het overzicht van baten en lasten met een
financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma’s. Tot slot wordt per programma, uitgebreid
financieel verslag gedaan over het afgelopen jaar.

1.2 CZW Bureau
Structuur
In bijgaand schema is de rol en positie van het CZW en het daaraan gelieerde CZW Bureau weergegeven.
Het CZW fungeert als portefeuillehouderoverleg van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). De Provincie Zeeland neemt als adviseur deel aan het overleg, daar waar dit aansluit bij de agenda onderwerpen.
Het afgelopen jaar heeft de Provincie één keer deelgenomen aan het CZW overleg.
Besluitvorming vindt plaats door de individuele gemeenten en Provincie Zeeland afzonderlijk. Voor de
Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en de Vrouwenopvang is de gemeente Vlissingen als
centrumgemeente eindverantwoordelijk. Zij dienen de voor dit doel ontvangen gelden van het Ministerie te
verantwoorden. Zij kunnen zich hiervoor baseren op deze jaarrekening.
De bestuurlijke aansturing van het CZW Bureau gebeurt door een stuurgroep CZW Bureau. In de
stuurgroep is elke sub-regio van Zeeland. In onderstaand schema is dit aangegeven.
Financiën
De activiteiten van het CZW Bureau worden uitgevoerd voor alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie
Zeeland. De uitvoeringskosten voor het CZW Bureau worden door de dertien gemeenten gefinancierd
en vanuit de doeluitkering centrumgemeente Vlissingen. De Provincie Zeeland subsidieert deels de
kosten voor het ambtelijk secretariaat (0,7 FTE) van het CZW. De Provincie heeft inmiddels laten
weten deze subsidie af te bouwen. De Provincie wil nog wel inhoudelijke projectsubsidies verstrekken
in relatie tot Provinciale doelstellingen.
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Figuur 1 Overleg- en besluitvormingsstructuur CZW
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Organisatie
Het CZW Bureau is in 2009 opgericht. Het CZW Bureau is een publiekrechtelijke samenwerking met een
gemeenschappelijk orgaan. Het orgaan beschikt niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Op verzoek van de deelnemende overheden in het CZW treedt het SWVO op als werkgever voor de medewerkers. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau.
Het CZW Bureau is de ondersteuningsorganisaties voor Zeeuwse gemeenten voor efficiënte en
doelmatige uitvoering van gezamenlijke taken in het sociaal domein.
Het CZW Bureau voert de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering uit, voor alle 13 Zeeuwse
gemeenten en de Provincie Zeeland. Het gaat om de invulling van:
 De gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening; Anti Discriminatie Bureau Zeeland;
 Huiselijk Geweld/ Huisverbod en Veilig Thuis;
 Project Jeugd en Alcohol;
 Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang
(namens de centrumgemeente).
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De onderstaande formatie werd in 2017 ingezet:
Afdeling

Formatie in FTE

Beleid MO/ VO/ BW

3,89

ADBZ

3,05

Jeugd en Alcohol

0,71

Ondersteuning CZW

1,11

Totaal

8,76

In totaal werkten er 11 personen bij het CZW Bureau in 2017.
Secretariaat CZW
Onderstaand overzicht betreft een weergave op hoofdlijnen van de werkzaamheden van het secretariaat voor het CZW. De werkzaamheden zijn gericht op de organisatie van de bestuurlijke
bijeenkomsten van het CZW en de bestuurlijke afstemming tussen CZW en Districtscollege (DC) en
bijbehorende ambtelijke vooroverleggen en programmawerkgroepen.
College Zorg en Welzijn (CZW)
Het College Zorg en Welzijn kwam in 2017 vier maal bij elkaar. Het ambtelijk vooroverleg kwam ook
vier maal bij elkaar. De belangrijke gesprekspunten van het CZW in 2017 waren:
Ontwikkelingen m.b.t. de uitvoering van de centrumgemeentetaken (via Stuurgroep CZW Bureau):
 Beschermd Wonen
 Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
Ontwikkelingen m.b.t. de Jeugd (via Taskforce Jeugd en portefeuillehoudersoverleg jeugd)
Landelijke ontwikkelingen (via VNG commissie Gezondheid en Welzijn)
Zeelandscan
Zeeuwse samenwerking binnen het sociaal domein
Leertuin Privacy
Toekomstige Zorg in Zeeland
GGZ Zeeland
Zorg Dichtbij
Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor CZ
Voorstellen die vanuit het CZW in 2017 zijn voorgelegd aan gemeenten:
Werkplan CZW-bureau 2018
Zeeuwse samenwerking binnen het sociaal domein
Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Samenwerkingsagenda gemeenten en CZ 2017
Monitoring GGZ
Begroting 2017 voor het CZW bureau
Q&A grensvlakcasuïstiek Wmo, Wlz en Zvw
Bestuurlijk overleg Afstemming zorg en veiligheid (DC/CZW)
Het overleg op bestuurlijk niveau tussen het Districtscollege en het College Zorg en Welzijn heeft tot
doel de afstemming op de onderwerpen waarbij zorg en veiligheid elkaar raken te verbeteren en daardoor effectiever beleid te kunnen voeren. Het gezamenlijk bestuurlijk overleg kwam in 2017 twee maal
bij elkaar.
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Namens het gezamenlijk overleg Districtscollege en CZW werden onder andere de volgende
voorstellen aan de Zeeuwse gemeenten voorgelegd:
Calamiteitenprotocol
Aanpak personen met verward gedrag
Borging Uitstapproject prostituees
Borging en handelingskader Leertuin Privacy
De ambtelijke programmawerkgroepen:

-

-

-

Operationaliseren Zeeland Scan: GGD, ZB |Planbureau en Robuust hebben gezamenlijk de
opdracht gekregen om de “Zeeland Scan” te gaan uitvoeren. Er is een set indicatoren vastgesteld. De Zeeland Scan is in de loop van 2017 verder doorontwikkeld en geëvalueerd door een
extern bureau. De Zeelandscan is zeer positief beoordeeld maar heeft ook geleid tot een
aantal aanbevelingen. De Wmo monitor is voor een deel van de gemeenten uitgevoerd.
Leertuin Privacy: Er is een handreiking gegevensdeling opgesteld. Deze handreiking is ‘uitgerold’ naar instellingen en gemeenten. Er is een privacy expertgroep ontstaan die onderling uitwisseling op dit onderwerp bevordert. Gewerkt wordt aan een voorstel voor definitieve borging
onder de AVG.
Uitwerking Toekomstvisie Zorg in Zeeland: In 2015 is de toekomstvisie Zorg in Zeeland opgesteld. De Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) is ingesteld om vervolg te geven aan
de aanbevelingen uit het rapport. In 2017 is CTZZ geëvalueerd en afgesproken om de ontwikkelingen te continueren in het Afstemmingsoverleg Toekomstige Zorg Zeeland. Door middel
van stuurgroep Zorg Dichtbij, stuurgroep GGZ en de klankbordgroep burgers worden o.a. de
volgende onderwerpen verder uitgewerkt:
 Toegang tot expertise rondom mensen met een verstandelijke beperking en
faciliteren doorverwijzen & terug rapporteren


Versoepelen overgang 18- naar 18+



Ondersteuning bij Chronische /langdurig zieken met ‘maatschappelijke problemen’



Stimuleren van zelfzorg



Transmurale ouderenzorg i.s.m. huisartsen en de ziekenhuizen



Verbinding school, huisarts, JGZ en gemeente



‘Uniformeringsslag’ POH GGZ

-

Verwarde personen
In 2017 is een project opvang verwarde personen in Zeeland gestart. Op initiatief van een landelijk schakelteam zijn in alle regio’s in Nederland dergelijke projecten gestart. Zeeland heeft
hiervoor € 50.000,-- subsidie ontvangen. Met deze subsidie is een projectleider aangesteld en
is een stuurgroep en werkgroep actief. Dit jaar is een notitie opgeleverd die lokale gemeenten
helpt om maatregelen te treffen om hun lokale beleid te verbeteren voor een optimale opvang
van verwarde personen. Daarnaast zijn provinciale afspraken gemaakt over het vervoer van
deze doelgroep naar de SPOR.

-

Regie op GGZ-ontwikkelingen
Uitvoeren samenwerkingsagenda tussen gemeenten en CZ: Per 1 januari 2015 hebben gemeenten en zorgverzekeraars de taak om integrale zorg en ondersteuning thuis en in de buurt
voor hun inwoners en verzekerden te regelen. Vanuit dit gezamenlijke belang, maar met
inachtneming van ieders eigen rol en verantwoordelijkheden, een samenwerkingsagenda
opgesteld. Er is een vertaling van de samenwerkingsagenda 2017 gemaakt naar een concreet
uitvoeringsprogramma. De samenwerkingsagenda 2017 is geëvalueerd en er is een
samenwerkingsagenda voor 2018 opgesteld.
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Provinciaal management overleg
Het provinciaal managementoverleg kwam in 2017 vijf keer bij elkaar. Het overleg is bedoeld om de
ontwikkelingen bij de Zeeuwse gemeenten op het gebied van de decentralisaties in Zeeland uit te wisselen. Nieuwe ontwikkelingen te signaleren en gezamenlijk sturing te geven in de beoogde richting. Aan
het provinciaal managementoverleg nemen de afdelingshoofden / sectorhoofden van gemeenten deel.
Het PMO ziet een belangrijke rol in de sturing op de gezamenlijke provinciale taken in het sociaal domein. In het kader van het project voor “Zeeuwse Samenwerking in het sociaal Domein” wil het PMO
haar rol verder door ontwikkelen en vormgeven. Tevens is het voornemen meer sturing te geven aan de
ambtelijke invulling voor de gezamenlijke taakopdrachten in het sociaal domein.
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1.3 Maatschappelijke Opvang
Algemeen
Onderwerp van beleid is de zorg voor sociaal kwetsbare personen, waarbij onderscheid gemaakt wordt
naar dak- en thuislozen, ambulante verslavingszorg, zwerfjongeren en provinciale OGGZ-taken.
Het primaire doel is:
1. Het realiseren van de (in 2012 aangepaste) doelstellingen van het Zeeuws Kompas, zoals:
a. Het voorkomen van sociale uitsluiting en dakloosheid;
b. Het uitwerken van preventie en opvang;
c. Het realiseren van een sluitende samenwerking tussen de betrokken organisaties;
2. Zorg dragen voor een adequaat, gedifferentieerd voorzieningenniveau;
3. Stimuleren van en toezicht houden op het kwaliteitsbeleid in de opvangvoorzieningen;
4. Uitvoering geven aan de regierol van de (centrum)gemeente Vlissingen en de andere 12
Zeeuwse regiogemeenten vanuit hun wettelijke (Wmo)taken en bevoegdheden.
Organisatie
De taken m.b.t. de Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid worden uitgevoerd door een fulltime
beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en OGGZ en door een beleidsondersteuner die
ook voor andere beleidsterreinen (Beschermd Wonen, Vrouwenopvang) werkzaam is. Maatschappelijke
Opvang en aanpalende taken vinden in samenhang met de onderdelen Beschermd Wonen, Vrouwenopvang en reguliere WMO-taken plaats. De beleidsadviseur werkt samen met ambtenaren en bestuurders
van dertien gemeenten in Zeeland via het CZW en de Stuurgroep CZW en in diverse ambtelijke (voorafgaande) overleggen waarbij de rol van de lokale regio's steeds duidelijker wordt naar aanleiding van de
invoering van de (nieuwe) WMO in januari 2015.
Financiën
Ook in 2017 is door de Zeeuwse gemeenten substantieel bijgedragen aan de financiering van de sociale
pensions en de Foyers de Jeunesse. De solidariteitsbijdrage van de dertien Zeeuwse gemeenten aan de
opvangvoorzieningen zelf (samen voor € 400.000) is in 2017 niet meer geëffectueerd. Nog steeds is niet
helemaal duidelijk of er nog een tweede tranche komt van de bezuiniging op de begeleidings- en dagbestedingsmiddelen in de decentralisatie-uitkering MO. Het lijkt erop dat de verschuiving van historisch naar
100% objectieve verdeling van de rijksmiddelen en de doordecentralisatie daarvan naar individuele gemeenten niet per 2020 zullen doorgaan. Dat neemt niet weg dat in de huidige ontwikkelopgaven met gemeenten bezien zal worden hoe de komende jaren de MO-voorzieningen bekostigd zullen worden (Regiovisie). Met de gemeente Vlissingen bestaat een periodiek overleg om de financiën rondom de taken Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang beheersbaar te houden.
Inhoudelijk beleid
In 2017 is de planning- en controlcyclus rond financiering van de aanbieders verder uitgewerkt. Met de
aanbieders zijn gesprekken gevoerd over indicatoren, zijn prestatieafspraken gemaakt en is een standaard bij de subsidiebeschikking gevoegd op welke wijze zij (verantwoordings)gegevens dienen aan te
leveren.
Omdat het Centrale Registratiesysteem Opvang en OGGZ niet 100% betrouwbare en volledige
gegevens heeft opgeleverd (door systeemtechnische problemen bij de aanbieders) is in overleg met
de GGD de registratie stopgezet. Er dient te worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en de
totstandkoming van de iWmo om te bezien in hoeverre de MO-gegevens daarin een plek kunnen
krijgen. Over 2017 worden nog gegevens aan het CROO geleverd. De nieuwe standaard gegevens
set die aan de aanbieders worden uitgevraagd vangen de functie van het CROO deels op. De
benodigde gegevens voor landelijke monitoring kunnen daardoor achterlopen in de tijd (t-1).
Er is een Zeeuws plan van aanpak annex handreiking gemaakt om de individuele Zeeuwse gemeenten
handvaten te bieden rondom het maken van een sluitend plan rondom het thema personen met verward
gedrag. Op sommige bouwstenen, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer van en naar het SPOR, zijn
Zeeuwse afspraken gemaakt. Het plan ligt thans bij dertien Zeeuwse gemeenten. Gemeenten hebben
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daarin een zelfstandige verantwoordelijkheid met betrekking tot het lokale plan van aanpak. Dit project
zal in 2018 verder vorm gegeven worden.
Er is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een regionale, toekomstgerichte visie op het gebied van Beschermd Wonen, Vrouwelijke Opvang en Maatschappelijke Opvang. Tevens is onder leiding
van kwartiermakers een advies opgesteld over het programmamanagement voor deze taken. Voor de MO
betekent dit dat vooralsnog de huidige routing van besluitvorming via mandaat aan de Stuurgroep CZW
Bureau voor de dagelijkse gang van zaken (beleidsuitvoering) in stand blijft. Voor de ontwikkelopga-ven
die verband houden met de Regiovisie wordt het Ambtelijk afstemmingsoverleg in het leven geroepen en
worden via een aparte delegatie daaruit de ontwikkelopgaven geagendeerd. Beleidsontwikkelingen en voorstellen die alle dertien Zeeuwse gemeenten aangaan worden via het College Zorg en Welzijn en/of
het Districtscollege geagendeerd.
Nazorg ex-gedetineerden
Algemeen
De nazorg voor ex-gedetineerden betreft de (voorbereiding) van de terugkeer van gedetineerden in de
samenleving en dit proces begeleiden met behulp van de voorliggende voorzieningen gericht op
wonen, werk, inkomen, schuldhulpverlening en identiteitspapieren. Vanaf 2017 loopt de gemeentelijke
financiering van de coördinatie van nazorg aan ex-gedetineerden niet meer via de begroting van het
CZW Bureau, maar rechtstreeks via de begroting van het Veiligheidshuis Zeeland. Het CZW Bureau
dient wel jaarlijks een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Veiligheid en Justitie t.b.v. begeleiding
van ex-gedetineerden.
Nazorg begeleiding - uitvoering motie Van der Staay
Naar aanleiding van de in 2013 ingediende motie van Van der Staay heeft het ministerie van Veiligheid
en Justitie sinds 2014 een subsidiebeleidskader met als doelstelling om trajecten op het terrein van
wonen en werken voor ex-gedetineerden te stimuleren. Daarbij geldt een integrale aanpak op de vijf
leefgebieden: werk & inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en huisvesting. Voor de
subsidieaanvraag geldt een drempelbedrag waardoor kleine gemeenten verplicht zijn samen op te
trekken met andere gemeenten, bijvoorbeeld binnen de regio van het Veiligheidshuis. Op verzoek van
centrumgemeente Vlissingen verzorgt het CZW Bureau de subsidieaanvraag voor de Zeeuwse
gemeenten (met uitzondering van Tholen).
Voor trajecten in kalenderjaar 2017 is € 40.678, - aan rijkssubsidie toegekend door de Dienst Justitiële
Inrichtingen van het ministerie van VenJ.
Het Veiligheidshuis Zeeland heeft met behulp van deze rijkssubsidie aan 41 unieke deelnemers ambulante nazorg geboden voor wonen en werken. De casusregisseur Nazorg heeft zich specifiek gericht
op die (ex-) gedetineerden voor wie, na screening door het Veiligheidshuis blijkt dat er sprake is van
knelpunten op meerdere leefgebieden, waaronder wonen en werk, die (om wat voor reden ook) niet
terechtkomen bij de reguliere hulpverlening en die na vrijlating uit detentie niet langer een juridisch
kader hebben. Ook voor 2018 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidie toegekend ten
behoeve van begeleiding van ex-gedetineerden in Zeeland.
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Overzicht lasten en baten

Overzicht lasten en baten
Lasten
Programma 1 Maatschappelijke Opvang
Baten
Programma 1 Maatschappelijke Opvang
Gerealiseerde totaal saldo van baten en
lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Gerealiseerde resultaat
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Oorspronke- Definitieve
lijke begroting begroting
2017
2017

Jaarverslag en jaarrekening 2017 CZW Bureau

Realisatie
2017

Realisatie
2016

7.747.987

7.290.827

7.250.347

7.897.269

7.747.756

7.290.684

7.250.204

7.896.209

-231
0
0
-231

-143
0
0
-143

-143
0
0
-143

-1.059
0
0
-1.059
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1.4 Beschermd Wonen
Algemeen, beleidsadvisering
Het CZW-bureau voert sinds 2015 de bekostiging en beleidsadvisering uit voor Beschermd Wonen in
Zeeland. In 2017 is hoofdzakelijk uitvoering gegeven aan de afspraken volgend uit de bestuurlijke aanbesteding die in 2016 was ingezet, en het contractbeheer met de aanbieders.
Bureau
Ook in 2017 was voor de beleidsadvisering, -voorbereiding en uitvoering van Beschermd Wonen een
formatieomvang van 28 uur beschikbaar, aangevuld met de inzet van de beleidsondersteuner. In de
Stuurgroep CZW bureau was Beschermd Wonen wederom een prominent gespreksonderwerp.
Financiën
De decentralisatie-uitkering BW aan de centrumgemeente Vlissingen is het belangrijkste dekkingsmiddel voor de uitvoering van de bekostiging. Deze kende in 2017 een toename, onder meer vanwege de
toevoeging van middelen voor compensatie van de huisvestingscomponent, en bedroeg in totaal
peil terwijl de uitgaven aan trekkingsrechten voor PGB’s beschermd wonen meevielen ten opzichte van
de begroting. Al met al leidde dit tot een overschot dat aan de reserve kon worden toegevoegd.
In de jaarrekening wordt de financiële ontwikkeling van Beschermd Wonen in 201 7uitvoerig toegelicht.
Inhoudelijk beleid
Wat betreft Beschermd Wonen speelden in 2017 twee grote thema’s. Met het oog op de verwachte
doordecentralisatie van de Rijksuitkering naar de lokale gemeenten in 2020 diende onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente een ‘ Regiovisie’ te worden opgesteld. De Stuurgroep CZW Bureau
stelde hiervoor twee externe adviseurs van de bureaus BMC en HHM als kwartiermaker aan. Onder hun
leiding werd een begin gemaakt met de opzet van de Regiovisie. Tegelijkertijd ontstond in de afrondingsfase van de bestuurlijke aanbesteding een conflict tussen de gemeente Vlissingen en één van de
aanbieders, wat leidde tot een kort geding en als gevolg hiervan een mediation. In de vaststellingsovereenkomst die hieruit voortvloeide werd bepaald dat een objectieve externe partij de uitvoering van
deze overeenkomst diende te verzorgen. In overleg met de Stuurgroep belastte de gemeente Vlissingen
de reeds in Zeeland werkzame adviseurs van HHM en BMC met deze opdracht. Daarmee werd de rol van
het CZW-bureau meer faciliterend.
Onder verantwoordelijkheid van de externen werd de opstelling van de Regiovisie tot een proces gemaakt waaraan alle Zeeuwse gemeenten bestuurlijk en ambtelijk meewerkten. Parallel hieraan werd
onderzoek verricht naar de ontwikkeling van cliënten en de kosten van hun ondersteuning, dat de
basis vormde voor een nieuw verdelingsmodel voor de bekostiging van BW en nabetalingen als gevolg
van het bovengenoemde geschil. Voorts is vanaf de zomer van 2017 de aanbesteding voor het jaar
2017 en het voorzitterschap van de fysieke overlegtafel uitgevoerd door de externe adviseurs,
waaraan het CZW bureau dienstverlenend is geweest. Op deze wijze kwam het voorstel aan de
aanbieders en een nieuwe deelovereenkomst voor het jaar 2018 tot stand.
Het bureau heeft in 2017 actief ingezet op voorlichting aan en ondersteuning van de lokale uitvoeringsen toegangsorganisaties bij de uitvoering van Beschermd Wonen. Binnen de ‘proeftuinen’ rond
toegang en bekostiging die in het kader van de Regiovisie werden ingesteld, heeft het bureau
voorstellen gedaan en uitgewerkt voor een nieuwe toegangsregeling met ingang van 1-1-2018.
De beleidsadviseur nam voorts deel aan landelijke ambtelijke overlegvergaderingen van de VNG . In
VNG-verband heeft de beleidsadviseur in sub-overleggen een rol genomen in de voorbereiding van
het landelijke verdeelmodel en in de beleidsregels voor landelijke toegang tot beschermd wonen.

Overzicht lasten en baten
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Oorspronke- Definitieve
lijke begroting begroting
2017
2017
Lasten
Programma 2 Beschermd Wonen
Baten
Programma 2 Beschermd Wonen
Gerealiseerde totaal saldo van baten
en lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Gerealiseerde resultaat

12

Realisatie
2017

Realisatie
2016

37.674.503

38.836.257

38.898.611

35.451.661

37.674.272

38.836.114

38.898.468

35.450.601

-231

-143

-143

-1.060

-231

-143

-143

-1.060
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1.5 Vrouwen Opvang, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Algemeen
Organisaties voor vrouwenopvang bieden overal in Nederland opvang en hulp aan vrouwen – en hun
eventuele kinderen – die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld, loverboys/jeugdprostitutie of mensenhandel.
Het programma Vrouwenopvang heeft de volgende doelstellingen:
1. Voorwaarden scheppen om vrouwenopvang mogelijk te maken, risicogroepen te
ondersteunen en professionele begeleiding mogelijk te maken;
2. Het voorbereiden en uitwerken van beleid voor het verminderen van geweld in de huiselijke
kring, waaronder kindermishandeling. Daarbij het ondersteunen van de samenwerking binnen
de keten;
3. Voorwaarden scheppen voor gemeenten en ketenpartners voor het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod.
De werkzaamheden voor het programma vrouwenopvang richten zich op beleidsmatige, inhoudelijke
en uitvoeringskeuzen met betrekking tot Vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Vrouwenopvang
De vrouwenopvang in Zeeland is onderdeel van de Veilige Opvang van Emergis. Eind 2016 is gestart
met intensievere begeleiding van kinderen in de Veilige Opvang op basis van de methodiek
Veerkracht. Het gaat om kinderen die met hun moeder meekomen in de opvang. In 2017 heeft de
Stuurgroep CZW Bureau besloten om de hiervoor beschikbaar gestelde tijdelijke subsidie vanuit de
decentralisatie uitkering Vrouwenopvang te verlengen tot en met 2018.
In het kader van de ‘regiovisie BW, MO en VO in Zeeland’ zijn de uitgangspunten en kaders voor de
vrouwenopvang uitgewerkt.
Huiselijk Geweld en kindermishandeling
Algemeen
De werkzaamheden voor het programma huiselijk geweld richten zich met name op:
 Het voorbereiden en uitwerken van beleid voor het verminderen van geweld in de huiselijke
kring, waaronder kindermishandeling. Daarbij het ondersteunen van de samenwerking
binnen de keten.
 Voorwaarden scheppen voor gemeenten en ketenpartners voor het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod.
In 2017 zijn de volgende resultaten bereikt:
 Er zijn aanvullende afspraken gemaakt op de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis,
het Veiligheidshuis Zeeland en gemeenten c.q. de lokale zorgstructuren. Dit betrof een verfijning van de afspraken tussen Veilig Thuis en de lokale zorgstructuren.
 De stuurgroep CZW Bureau heeft besloten de start van een Centrum Seksueel Geweld (CSG)
in Zeeland te faciliteren. Het CSG Zeeland is 1 februari 2017 start gegaan.
Veilig Thuis Zeeland (AMHK)
Advies- en Het Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK met de naam Veilig Thuis)
wordt mede gefinancierd vanuit de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang. Bij dit meldpunt met de
naam Veilig Thuis kan iedereen terecht voor advies en ondersteuning bij signalen van alle vormen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook eer gerelateerd geweld, ouderenmishande-ling
en seksuele mishandeling. Ook kan men een formele melding doen van (vermoedens van) huiselijk
geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis onderzoekt dan zo nodig of het vermoeden gegrond is en zorgt
met ketenpartners dat het geweld stopt en de veiligheid hersteld wordt. De functies van Veilig Thuis staan
in de wet omschreven. De rol van Veilig Thuis is in Zeeland nader uitgewerkt in de regiovisie
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Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die in juni 2014 door de Zeeuwse gemeenten is vastgesteld. Het werkgeverschap van Veilig Thuis ligt bij de GR GGD Zeeland.
In de ambtelijke werkgroep Veilig Thuis wordt besproken hoe de samenwerking in de keten verloopt en
of de onderliggende afspraken nog voldoen. Dit heeft begin 2017 geleid tot een verfijning van de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en lokale zorgstructuren. Op advies van de werkgroep heeft
de stuurgroep CZW Bureau een incidentele subsidie verstrekt aan Veilig Thuis Zeeland om in elke gemeente trainingen te organiseren voor professionals in de lokale zorgstructuren en professionals die
vallen onder de wet meldcode. De stuurgroep heeft aan Veilig Thuis tevens de opdracht verstrekt om in
2018 met ketenpartners en gemeenten een breed gedragen advies uit te werken voor een multidisciplinaire aanpak ++ in Zeeland.
Meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling
Een melding bij Veilig Thuis kan gedaan worden door burgers, professionals uit de hulpverlening, politie,
scholen en alle andere instanties waar een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling bestaat.
In 2017 zijn 1201 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gekomen bij Veilig
Thuis. Bij 293 zaken heeft Veilig Thuis onderzoek gedaan om te bepalen of er sprake is van huiselijk
geweld of kindermishandeling en te bepalen welke hulp er nodig is. De overige meldingen zijn na
triage door Veilig Thuis overgedragen aan bestaande hulpverlening, het lokale veld of er is een
Verzoek tot onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming ingediend.
Veilig Thuis heeft 1484 adviezen uitgevoerd in 2017. Een advies is een eenmalig contact, waarbij er
advies wordt gevraagd hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Veilig Thuis biedt daarnaast ondersteuning van professionals in zaken waarin de professional zelf in
staat is de regie te behouden, maar in een bepaald aspect ondersteuning wenst.
Dit betreft voornamelijk persoonlijke contacten, zoals het aanschuiven bij een familienetwerkberaad,
mee op huisbezoek gaan of een hulpverlenersoverleg. Omdat de registratie van ondersteuningsvragen
pas medio 2017 is geformaliseerd is er nog geen betrouwbaar beeld van het aantal
ondersteuningsvragen.
Wet Tijdelijk huisverbod
Het tijdelijk huisverbod biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode. Tijdens deze periode wordt de nodige hulpverlening op gang gebracht en escalatie voorkomen.
Na het opleggen van een huisverbod wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de voorliggende
hulpverleningsstructuur voor huiselijk geweld. Daarbij staat de samenwerking met diverse
hulpverleningsinstanties, jeugdzorg, politie en gemeente centraal.
De politie heeft een team hulpofficieren van justitie die de tijdelijk huisverboden als een specifieke taak
hebben. Zij zijn gemandateerd op namens de burgemeesters een huisverbod op te leggen. Bij een
huisverbod wordt een casemanager aangesteld. De hulpofficier van justitie en de casemanager voeren
gezamenlijk de risico inventarisatie uit. De casemanager is verantwoordelijk voor de hulpverlening in het
gezin en de advisering aan de gemeente. De hulp krijgt vorm volgens de Signs of Safety benadering.
Deze extra taak wordt op trajectbasis door het CZW Bureau aan de hulpverlenende instantie vergoed
(de Maatschappelijk Werk Organisaties en Veilig Thuis West-Brabant voor de gemeente Tholen). De
overige hulpverlening in het gezin wordt betaald uit de reguliere middelen die onder andere gemeenten
beschikbaar stellen voor huiselijk geweld. In 2017 is 66 keer geïnventariseerd of het huisverbod ingezet
moest worden. Het huisverbod is 45 keer daadwerkelijk opgelegd.
Tijdelijk huisverboden Zeeland
gemeente
2013

Borsele
Goes
Kapelle
Noord-Beveland

14

2
12
1
2

2014

2015

2016

2017

0
2
1
4

1
7
1
1

4
8
2
3

2
4
1
0
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Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Tholen1
Oosterschelderegio

4
6
3
27

1
6
0
14

2
3
0
15

0
5
3
25

1
4
3
15

Middelburg
Veere
Vlissingen
Walcheren

8
1
3
12

1
2
4
7

5
0
7
12

12
0
12
24

3
1
12
16

Hulst
Sluis
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen

2
1
11
14

8
2
7
17

5
4
9
18

3
3
16
22

1
2
11
14

Totaal

56

38

45

71

45

Preventie en deskundigheidsbevordering
In 2017 is het volgende scholingsaanbod vanuit het CZW Bureau georganiseerd:
Intervisie casemanagers huisverbod
Onder leiding van Vraagkracht zijn in 2017 intervisiebijeenkomsten gehouden voor de casemanagers
van het huisverbod. Doel van deze intervisie is het uitwisselen van ervaringen en het verbeteren van
een eenduidige aanpak bij het huisverbod.
Cross-training Wet Tijdelijk Huisverbod
Deze training wordt jaarlijks georganiseerd voor casemanagers, veiligheidsambtenaren, politie en andere betrokkenen bij de uitvoering van tijdelijk huisverboden.
Trainingen aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis is in opdracht van het CZW Bureau gestart met trainingen in de gemeenten voor professionals in de lokale zorgstructuren en professionals die onder de wet meldcode vallen.
Borging participatietrajecten voor vrouwen met een achtergrond van huiselijk geweld
In 2014 en 2015 heeft het Zeeuws Vrouwenplatform het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd. Dit
project richtte zich op het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen met een achtergrond van huiselijk geweld. De gemeente Terneuzen is hiermee verder gegaan vanuit de gemeentelijke organisatie. Boven de Westerschelde zijn de mogelijkheden voor borging van deze aanpak in 2017
ook onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om dit in de Oosterschelderegio vanuit de Maatschappelijk Werk organisatie op te pakken. Besluitvorming vind begin 2018 plaats.
Overzicht lasten en baten
Oorspronkelijke begroting
2017
Lasten
Programma 3 Vrouwenopvang
Baten
Programma 3 Vrouwenopvang
Gerealiseerde totaal saldo van baten
en lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Gerealiseerde resultaat
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Definitieve
begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

2.128.217

2.493.823

2.221.768

2.201.220

2.127.986

2.493.680

2.221.625

2.200.161

-231
0
0
-231

-143
0
0
-143

-143
0
0
-143

-1.059
0
0
-1.059
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1.6 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)
Algemeen
ADB Zeeland voorkomt en bestrijdt discriminatie in Zeeland. In de Wet Gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (WGA) is vastgelegd dat alle gemeenten in Nederland de verplichting hebben zorg te
dragen voor een voorziening waar hun burgers terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij discriminatieklachten. Het doel van de wet is dat burgers in iedere gemeente laagdrempelig, onafhankelijk
en efficiënt advies en bijstand krijgen als zij zich gediscrimineerd voelen. In Zeeland hebben alle
dertien gemeenten de uitvoering hiervan ondergebracht bij ADB Zeeland.
ADB Zeeland voert de volgende taken uit:
 Uitvoering van klachtbehandeling en meldpuntfunctie;
 Registratie van klachten/meldingen en rapportage van deze klachten via de Regionale rapportage naar het ministerie van BZK. Daarnaast worden de gemeenten ook direct geïnformeerd;
 Samenwerking met diverse organisaties op het gebied van preventie en voorlichting over discriminatie;
 Het volgen van ontwikkelingen in brede zin (op maatschappelijk, juridisch en politiek gebied)
en deze vertalen naar de Zeeuwse situatie;
 Uitvoering van de Aanwijzing discriminatie door deelname aan het Regionaal Discriminatie
Overleg (RDO) met politie, gemeenten en justitie.
Meldpunt en klachtbehandeling
ADB Zeeland neemt klachten en meldingen in behandeling. Niet alle bij het bureau ingediende
klachten verwijzen naar daadwerkelijke strafrechtelijke discriminatiezaken. Alleen na nader onderzoek
door een bevoegde instelling (zoals de rechtbank of het College voor de Rechten van de Mens), is
vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit. In de hierna genoemde cijfers is niet opgenomen
of de klach-ten/meldingen wel of niet juridisch gegrond zijn. Uitgangspunt bij de registratie van de
klachten is de door de melder ervaren discriminatie.
Oordeelaanvraag
ADB Zeeland heeft in 2017 twee oordelen aangevraagd bij het College voor de Rechten van de Mens.
Bij één zaak heeft het College geoordeeld dat er geen sprake was van verboden onderscheid en bij de
andere zaak was het College niet bevoegd om te oordelen.
Cijfers 2017
In 2017 heeft ADB Zeeland 95 meldingen geregistreerd. Gemiddeld krijgt ADB Zeeland zo’n 110 meldingen van discriminatie binnen per jaar. In vergelijking met het gemiddelde ligt dit aantal dus iets
lager. Daarnaast zijn er nog discriminatiezaken (gemeld bij Politie Zeeland-West-Brabant, regio
Zeeland) besproken in het Regionaal Discriminatie Overleg. In dit overleg participeren Politie
Zeeland–West Brabant, ADB Zeeland en Justitie.
In april 2018 zal de Regionale rapportage uitgebracht worden. Dit rapport bevat onder andere
gegevens van ADB Zeeland, RADAR (antidiscriminatievoorziening voor de regio’s Midden-WestBrabant en Brabant-Noord, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam Rijnmond), Politie Zeeland-West-Brabant
en het College voor de Rechten van de Mens. Het rapport wordt geschreven op basis van de politieeenheid Zeeland-West-Brabant.
.
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Hieronder een overzichtelijke weergave van de discriminatiecijfers over de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst op grond en op terrein.1

Tabel 1 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland
Discriminatiegrond
2013
2014 2015 2016 2017
Leeftijd
Ras/afkomst
Handicap/chronische ziekte
Seksuele gerichtheid
Niet wettelijke gronden2
Godsdienst/levensovertuiging
Geslacht
Nationaliteit
Burgerlijke Staat
Politieke overtuiging
Arbeidscontract
Totaal

12
61
16
6
18
9
9
0
0
0
0
131

41
88
16
4
24
15
13
7
0
0
0
208

Tabel 2 Terrein van de discriminatieklachten
Terrein
2013
2014
Arbeidsmarkt
Buurt /wijk
Collectieve voorziening
Commerciële dienstverlening
Onderwijs
Privésfeer
Horeca
Openbare ruimte
Huisvesting
Media /reclame
Sport en recreatie
Politie/OM
Publieke en politieke opinie
Overig
Totaal

1

36
13
18
9
4
1
2
0
5
12
5
1
11
3
120

57
13
21
17
2
1
5
1
4
8
2
7
48
0
186

8
33
13
4
15
6
9
2
2
1
2
97

15
41
11
2
17
4
8
8
0
1
0
110

5
42
12
6
19
5
9
2
0
0
0
100

2015

2016

2017

19
6
14
9
8
3
4
3
3
8
3
3
4
4
91

21
7
27
9
5
3
3
5
2
4
2
8
7
3
106

24
10
25
9
2
1
3
4
2
5
5
3
2
1
96

Het totaal aantal meldingen (95) wijkt af van de totale aantallen in tabel 1 en 2 (100 en 96). Een discriminatieklacht kan namelijk over meerdere gronden en/of terreinen gaan.
2

In de categorie ‘niet wettelijke gronden’ zijn ook klachten over discriminatie op grond van uiterlijk meegenomen.
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Speerpunten van 2017
LHBT-project
ADB Zeeland neemt met de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Goes deel aan een project van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om samen met Nederlandse gemeenten de veiligheid,
weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) te bevorderen. De drie Zeeuwse gemeenten hebben in samenspraak met de wethouders voor
emancipatie in eerste instantie de keuze gemaakt om het project te wijden aan ‘LHBT-jongeren’. De
reden hiervan is het alarmerende bericht van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat de helft van de
onderzochte homojongeren zelfmoordgedachten heeft. 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft
ook echt een zelfmoordpoging gedaan. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan bij heterojongeren. In
2013 is een preventieplan geschreven en aangeboden aan alle 13 gemeenten. De interventies van het
project richten zich op een veilige schoolomgeving, het verbeteren van de professionele hulpverlening,
het versterken van het sociale netwerk van LHBT jongeren en op ondersteuning van en door ouders.
Vanaf 2015 is het project verlengd met drie jaar en zijn hier nieuwe interventies bijgekomen, namelijk
aandacht voor de oudere LHBT’s, LHBT binnen de sportverenigingen en het implementeren van LHBT
beleid binnen de andere 10 Zeeuwse gemeenten. Momenteel biedt het ministerie nog eens de mogelijkheid om het LHBT Project tot 2022 te laten verlengen. Hierover gaan de betrokken gemeenten nog in
overleg. De gemeente Vlissingen neemt vanaf 2018 overigens niet meer deel aan het project.
Campagne ‘Diversiteit loont!’
Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat discriminatie zich vooral voordoet op de arbeidsmarkt.
Dit signaal wordt niet alleen door ADB Zeeland opgemerkt. De SER heeft een rapport uitgebracht met
een reeks aanbevelingen op het gebied van discriminatie op de arbeidsmarkt. ADB Zeeland is daarom
de campagne: ‘Diversiteit Loont – Naar een Zeeuwse inclusieve arbeidsmarkt’ gestart.
Dit project sluit goed aan op de nu al bestaande initiatieven in Zeeland en heeft als doel om,
rekening houdend met bestaande initiatieven, ervoor te zorgen dat de diversiteit op de arbeidsmarkt in
Zeeland toeneemt. Dit doel wordt bereikt door netwerkbijeenkomsten te organiseren, een training aan
te bieden aan hr-medewerkers (en zij die werkzaam zijn tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt)
en het actief promoten van het Charter Diversiteit. Dit laatste is een vrijwillige intentieverklaring waarin
bedrijven zelf geformuleerde doelstellingen formuleren in het kader van diversiteit. In 2017 zijn er twee
bijeenkomsten georganiseerd voor werkgevers en heeft Omroep Zeeland haar Charter Diversiteit
getekend.
Overzicht lasten en baten
Oorspronkelijke begroting
2017

Definitieve begroting 2017

307.751

350.204

291.435

284.707

307.521

350.062

291.292

283.648

-230
0
0
-230

-142
0
0
-142

-143
0
0
-143

-1.059
0
0
-1.059

Lasten
Programma 4 ADBZ
Baten
Programma 4 ADBZ
Gerealiseerde totaal saldo van baten
en lasten
Toevoeging aan reserve
Onttrekking aan reserve
Gerealiseerde resultaat
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Realisatie
2016

1.7 Programma ‘Jeugd en alcohol’
Algemeen
LZNVZ hanteert een integrale aanpak gericht op maatregelen op de gebieden: bewustwording en
educatie, regelgeving en handhaving met als doel preventie van alcoholgebruik onder jongeren.
In 2010 zijn de activiteiten op het gebied van ‘Jeugd en alcohol’ gestart met tijdelijke financiering tot
en met 2013. Eind 2013 hebben de gemeenten aangegeven de coördinatie op de Zeeuwse jeugd
en alcoholaanpak te willen continueren voor een nieuwe periode van drie jaar. Deze tweede fase
van LZNVZ liep eind 2016 ten einde.
Het plan van aanpak voor de periode 2017-2022 is in de eerste helft van 2017 met de betrokken partners
(GGD, politie, Indigo) en de 13 gemeenten samen ontwikkeld.
Naast het voortzetten van de integrale aanpak op de 3 pijlers, zal ingestoken worden op:
- Borging van LZNVZ
- Focus op Handhaving waarbij educatie en bewustwording als ondersteunend
werken - Aansluiting zoeken bij bestaande interventies
- Mogelijke uitbreiding van de leeftijd naar tot en met 23 jaar
- Onderzoeken wat we voor de 55+ doelgroep kunnen doen
In het nieuwe plan van aanpak verschillen de inhoudelijke doelstellingen in essentie niet van die van
de afgelopen periode; op latere leeftijd, minder vaak en minder veel drinken onder jongeren in Zeeland
stimuleren. De inhoudelijke doelstelling zullen getoetst worden aan cijfers die beschikbaar komen
vanuit de reguliere monitoringssystemen.
De inhoudelijke doelstellingen zijn:
 Het percentage Zeeuwse jongeren van 14/15 jaar dat alcohol drinkt, is afgenomen in 2022.
 Terugdringen ‘bingedrinking’ (5 of meer alcoholische drankjes op een gelegenheid) onder 1415 jarigen van 31% in 2015 naar 25% of minder in 2022.
 Terugdringen van bingedrinking onder jongvolwassenen van 21-23 jaar van 51% in 2016 naar
40% in 2022.
 Handhaven van het draagvlak onder ouders/opvoeders voor de norm geen alcohol onder de
18 jaar van tenminste 81% in 2022.
 Een verbetering van de naleving onder de verstrekkers van alcohol van 54% in 2016 naar
80% in 2022.
 Het begeleiden van 30 gezinnen met een lage Sociaal Economische Status binnen het project
alcoholpreventie lage SES
 Realisatie van een opzet ten aanzien van een integrale, gezamenlijke aanpak van alcoholproblematiek bij de 55+ doelgroep
 Realisatie van een opzet ten aanzien van een integrale, gezamenlijke aanpak ten van genotsmiddelenproblematiek onder jongeren.
Hiervoor hebben alle Zeeuwse gemeenten gezamenlijk 50.000, - per jaar ter beschikking gesteld. De
aanpak wordt door het CZW Bureau gecoördineerd. Het CZW Bureau doet om die reden financieel en
inhoudelijk verslag van de activiteiten.
Activiteiten
De integrale samenwerking tussen de gemeenten, de GGD, Politie Zeeland, Indigo Preventie, het ADRZ
en andere betrokkenen is de kracht van de Zeeuws brede aanpak. Deze samenwerking staat als een huis
en de coördinator fungeert als een spin in het web. Verbindingen zijn snel gelegd, het wiel hoeft niet elke
keer op nieuw uitgevonden te worden en doordat de boodschap van geen alcohol onder de 18 jaar via
verschillende invalshoeken binnenkomt, zien we ook echt effect. Juist deze samenwerking en integrale
aanpak hebben het verschil gemaakt en hebben voor succes gezorgd wat betreft de preventie van het
gebruik van alcohol onder de Zeeuwse jongeren. Hieronder een samenvatting van de activiteiten,
interventies en communicatiezaken die in 2017 hebben plaatsgevonden.
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Preventie van alcoholgebruik onder de jeugd vereist een intensieve aanpak. Goede communicatie richting de jongeren zelf en de omgeving (ouders, horeca, scholen, sportverenigingen
etc.) van de jongeren is niet gemakkelijk maar wel van groot belang. LZNVZ richt zich met
haar communicatie en PR poot op specifieke doelgroepen maar door inzet van (massa)
communicatie ook op het grote publiek (waaronder ook de mensen die niet uit zichzelf naar
een ouderavond zullen komen). In 2017 is aandacht geweest in lokale en regionale media, in
de huis aan huis bladen voor diverse campagneactiviteiten zoals de IkPas maand, Nix 18
themaweek en stapavonden.
De website www.laatzenietverzuipen.nl, behorend bij de publiekscampagne, waar publiek en
professionals terecht kunnen voor nieuws en actualiteiten, informatie, etc
Facebookpagina LZNVZ: hier worden regelmatige nieuwe berichten op gepost en relevante
berichten van andere organisaties gedeeld. Ook wordt het gebruikt om aandacht te vragen
voor activiteiten van LZNVZ.
Er zijn redactionele artikelen gemaakt en verspreid onder de gemeenten en betrokken
partners om de campagne verder uit te dragen. Daarnaast is er een aantal keer een digitale
nieuwsbrief uitgegeven en is LZNVZ actief met het plaatsen van berichten op Twitter.
Om ook de raadsleden van de gemeenten te informeren, is de e-mailnieuwsbrief toegestuurd
aan de griffies van de gemeenten.
Om ouders en verzorgers meer informatie te geven over alles wat met jongeren en uitgaan te
maken heeft, organiseerde de gemeente Terneuzen, Aan-Z en Indigo in samenwerking met
de horeca van Terneuzen voorlichtingsavond; een zogenaamde stapavond.
De IkPas campagne is een landelijke actie om mensen te motiveren 30 of 40 dagen geen
alcohol te drinken. In 2017 is de Zeeuwse actie van start gegaan op 1 maart. Doel van de
campagne is een gewoonte doorbreken, je bewust worden van je alcoholgebruik, beter
slapen, je fitter voelen, geld uitsparen en.. het goede voorbeeld geven.
In 2017 is een Carnavalsactie georganiseerd. Daarbij reikte LZNVZ ouders tips en handvatten aan om duidelijke afspraken met hun pubers te maken. Ook de carnavalsverenigingen
in Zeeland hebben handvatten aangereikt gekregen en zijn gevraagd om achter de
boodschap van NIX18 te staan en dit uit te dragen.
Gemeente Goes heeft met 20 horecaondernemers een Convenant zelfregulering leeftijdsgrenzen alcohol afgesloten. In de praktijk blijkt het schenken van alcohol aan minderjarigen in horecabedrijven nog te vaak fout gaat. Met een convenant willen de gemeente op positieve manier stimuleren dat de drankverstrekker de regels naleeft. Op een andere manier dan regulier
toezicht en handhaving zorgen we ervoor dat het naleefniveau omhoog gaat.
Zowel in gemeente Schouwen-Duiveland als in Goes is controle uitgevoerd met behulp van
mystery guests. In Goes is dat in 2017 in een nieuwe vorm. De horeca in Goes kreeg daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Een onafhankelijk bureau gaat de controle met mystery
guests uitvoeren. Alle horecabedrijven storten 750 euro in een pot. Bedrijven die een jaar
geen overtreding begaan, krijgen het hele bedrag terug. Maar als bij een controle toch een
overtreding wordt geconstateerd, dan krijgen ze een deel van het geld niet terug.
In september 2017 heeft de tweede editie van de themaweek 'NIX zonder ID' plaats gevonden.
Een week lang is er aandacht voor het thema naleving en het spontaan tonen van ID bij aankoop
van alcohol en tabak. Met de themaweek NIX zonder ID zet de leeftijdsgrens en het belang van
naleving bij iedereen (jongeren, ouders, verstrekkers en gemeenten) weer op de kaart.
De gemeenten Kapelle, Goes, Borsele en Reimerswaal organiseerden een bijeenkomst voor
vrijwilligers van verenigingen. Het thema was: ‘Alcohol in de kantine: regels en risico’s’. Zo’n
35 betrokkenen gingen in discussie over de centrale vraag: Hoe ga je als vrijwilliger en als
vrijwilligersorganisatie op een goede manier om met het wel en juist ook niet schenken van
alcohol? De insteek van de avond was om verenigingen handvatten te geven voor het
toepassen van het alcoholbeleid.
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Overzicht lasten en baten
Oorspronkelijke begroting
2017
Lasten
Programma 5 Jeugd en Alcohol
Baten
Programma 5 Jeugd en Alcohol
Gerealiseerde totaal saldo van baten
en lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Gerealiseerde resultaat
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Definitieve
begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

48.688

171.298

86.126

53.829

48.688

171.298

86.126

53.829

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 11 juni 2018

21

1.8 Zeeland zonder zelfmoord
De afgelopen jaren is er in Nederland een gestage toename zichtbaar in het aantal suïcides. De
minister van VWS heeft het terugdringen en voorkomen van suïcides onlangs hoog op de politieke
agenda gezet. Zij benadrukt de grote impact van een suïcide op de direct naast betrokkenen maar ook
op de samenleving. Suïcide is niet in alle gevallen te voorkomen, maar in het merendeel wel. Het
ontwikkelen van verdere kennis over vroegtijdig(er) signaleren van suïcidaliteit en effectieve(r)
behandelen daarvan, is essentieel.
De landelijke organisatie 113Zelfmoordpreventie is dan ook het Suïcide Preventie Actienetwerk
(SUPRANET Community) begonnen. Dit programma loopt van september 2016 tot september 2018
en begeleidt zeven proeftuinen die aan de slag gaan om in hun omgeving een bijdrage te leveren aan
het terugdringen van het onacceptabel hoge aantal zelfmoorden.
Zeeland is één van de proeftuinen geworden. In Zeeland worden relatief gezien meer suïcides gepleegd
dan gemiddeld in Nederland. Dit komt met name door het hoge aantal suïcides in Zeeuws-Vlaanderen.
GGD Zeeland, Emergis en de 13 Zeeuwse gemeenten willen de preventie van suïcides op een effectieve
manier aanpakken met het project Zeeland Zonder Zelfmoord (ZZZ). De uitvoering is belegd bij het CZW
bureau. Doelstelling van het project is een gecoördineerde, gezamenlijke aanpak gericht op
suïcidepreventie en een daling van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Zeeland.
Zeeland Zonder Zelfmoord is een integraal project van GGD, Emergis, de 13 gemeenten en
aanvullende middelen CZ en de Provincie Zeeland. De middelen zijn belegd bij de GGD, de uitvoering
is belegd bij het CZW Bureau.
Algemeen
In 2016 is een projectteam en een kerngroep samengesteld. Het projectteam heeft in 2016 voorbereidingen getroffen om in januari 2017 een start te geven aan een geïntegreerde aanpak waarbij organisaties van binnen en buiten de zorg lokale netwerken vormen. Het werkplan is gebaseerd op het
raamwerk wat met de belangrijkste stakeholders is samengesteld op de argumentenfabriek op 26
januari 2017.
Te verwachten eindresultaten zijn:
 In minimaal vijf betrokken huisartspraktijken wordt het suïcide risico herkend en ingeschat,
met name bij depressieve patiënten en andere hoog risico groepen, en wordt goed samengewerkt met het wijkteam, de GGZ en het ziekenhuis.
 250 professionals die in hun werk te maken hebben met suïcidaal gedrag van cliënten, de zogeheten gatekeepers, ontvangen een korte training in het bespreken en doorgeleiden van suicidaal gedrag.
 Het taboe op suïcide, onder burgers en professionals, is verminderd door de inzet van een lokale campagne. Deze campagne is een afgeleide van de landelijke ‘De vraag van je leven’
campagne van 113.
Benoemde risicogroepen:
1 Jongeren 12-18 jaar

1

Mannen 40-60 jaar, uitkeringsgerechtigd

Activiteiten
Huisartsen/keten
Vijf huisartsenpraktijken zijn bereid gevonden om deel te nemen aan het project en zich te scholen.
Hierdoor hebben inmiddels 17 huisartsen en 7 POH-GGZ de STIP-training suïcidepreventie van het
NHG gevolgd.
De andere huisartsen in Zeeland zullen getraind gaan worden door de 10 medewerkers van Emergis,
die opgeleid zijn tot STIP-trainer. Het streven is opname van de STIP-training in het nascholingsprogramma voor huisartsen. Momenteel ligt de training ter evaluatie bij de WDH (werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsenzorg) ter evaluatie.
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Publiekscampagne
Van 4 t/m 17 september is er in Zeeland volop aandacht geweest voor de boodschap van de publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’. In de campagneperiode was het op 10 september Wereld Suicide Preventie Dag. Omroep Zeeland besteedde die dag in haar uitzending aandacht aan suïcidepreventie en Zeeland Zonder Zelfmoord: http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/100751/Over-zelfmoordpraten-wakkert-suicidale-gedachten-niet-aan.
Daarnaast stonden er driehoeksborden op ‘hotspots’ langs de kant van de wegen in de gemeenten in
Zeeuws-Vlaanderen, hingen er posters op in de bussen van Connexxion door heel Zeeland en hebben er posters gehangen bij wachtruimtes op alle treinstations in Zeeland.
Verder was de campagne zichtbaar via (online) banners, advertorials in de regiobladen en radiospots.
Op 9 september vertoonde het FiZi theater in Zierikzee de documentaire ‘In het hoofd van mijn zusje’
inclusief nabespreking met aanwezigen.
Voorlichting VO scholen
Er hebben voorlichtingen plaatsgevonden door 113Zelfmoordpreventie en Zeeland Zonder Zelfmoord
op de scholen in Oostburg, Terneuzen (2x) en Hulst.
Ketenvideo ‘De vraag van je leven’
Zoals we weten is samenwerken in suïcidepreventie essentieel, professionals hebben elkaar écht nodig. Om de samenwerking tussen de diverse partners van Zeeland Zonder Zelfmoord in beeld te brengen, is een ketenvideo gemaakt. Partners komen in beeld en vertellen wat zij belangrijk vinden in de
samenwerking en nodig hebben van elkaar.
Hogeschool Zeeland
De Hogeschool Zeeland heeft besloten om de thema’s suïcidaliteit en depressie op te nemen in de
curriculum van de opleidingen Social Work, Pedagogiek, Pabo en Verpleegkunde.
Vanuit Zeeland Zonder Zelfmoord is in samenwerking met 113Zelfmoordpreventie een voorlichting gegeven aan 4e-jaar Pedagogiek studenten, alumni en mensen uit het beroepenveld.
Gatekeepers
De train de trainer gatekeeper van 113Zelfmoordpreventie is gevolgd door 26 professionals. Dit betekent dat er nu binnen Zeeland 26 gekwalificeerde suïcidepreventie trainers zijn.
Organisaties die hebben deelgenomen zijn:
 GGD Zeeland
 Stichting Hulst voor Elkaar
 Gemeente Hulst, Gemeente Terneuzen
 Porthos Sluis
 Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio
 Zwincollege Oostburg
 Hogeschool Zeeland
 Gemeente Goes Sociaal Domein
 Porthos Walcheren
 Zorgsaam Thuiszorg
 Stichting Hulst voor Elkaar
Deze suïcidepreventie trainers hebben inmiddels 83 professionals, zowel binnen als buiten hun eigen
organisaties, getraind.
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1.9 Paragrafen
Bedrijfsvoering
Alle projecten die door het secretariaat van het CZW Bureau worden uitgevoerd zijn beschreven in
een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is
een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project.
Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord.
Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project.
De administratie en het beheer van de middelen wordt uitgevoerd door het secretariaat van het SWVO.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Betalingsverkeer verloopt zo veel mogelijk
geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door
verschillende medewerkers c.q. bestuur om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt
een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het CZW Bureau is opgericht per 1 januari 2009. Het bureau beschikt over reserves om tegenvallers
op te vangen. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2017 € 85.051, -.
De gemeente Vlissingen heeft niet bestede gelden uit de doeluitkeringen Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen overgemaakt naar het CZW Bureau. Deze gelden worden conform de
richtlijnen uit het BBV op de balans opgenomen onder de post Overlopende passiva (Vooruit ontvangen
bedragen). Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die ontstaan
door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, worden niet als een reserve opgenomen, omdat dit ten onrechte de suggestie wekt dat het bestuur de bestemming van de gelden zou
kunnen wijzigen.
Met ingang van 2015 is het opnemen van kengetallen in de begroting en jaarrekening verplicht gesteld.
Hieronder zijn de financiële kengetallen opgenomen die voor het CZW bureau van toepassing zijn:

Kengetallen:

Verloop van de kengetallen
Jaarrekening 2017

Netto schuldquote
Solvabiliteitsrisico
Structurele exploitatieruimte

-0,07%
1,89%
0,30%

Jaarrekening 2016
-0,14%
3,22%
0,13%

Financiering
Het financieel beheer is in 2017 uitgevoerd conform het, door het bestuur van het Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio vastgestelde, Treasury statuut SWVO. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm uit de wet FIDO werden niet overschreden.
De bevoorschotting door het ministerie van de MO, VO en BW-middelen aan Vlissingen werd rechtstreeks
doorbetaald aan het CZW Bureau. Omdat het CZW Bureau zelf niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid beschikt, worden de bankrekeningen beheerd door het SWVO. De onderlinge positie komt tot uitdrukking in een rekening-courant positie. De uitzetting van middelen werd afgestemd op de liquiditeitsplanning. Bij de uitzetting van middelen werden geen koers dan wel valutarisico’s gelopen.
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Rechtmatigheid
Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het de stuurgroep CZW bureau is vastgesteld, is
een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het
SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.
Programma:

Lasten hoger dan begroot

De bedrijfsvoeringskosten zijn € 4.360 lager dan begroot, doordat een aantal uren
zijn doorberekend aan GGD Zeeland. De
uitgaven voor activiteiten MO zijn € 36.120
lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt
door lagere uitgaven van het registratiesysteem (2.952), inhuur derden
(10.000) en het project verwarde personen
(23.168).

1. MO

2.Beschermd Wonen

Lasten lager dan begroot

De uit te keren subsidies zijn € 79.220
hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de begroting rekening was gehouden met een restitutie
aan gemeenten van PGB trekkingsrechten van € 700.000. Werkelijk zal er
€ 866.200 worden betaald aan de gemeenten. Deze kosten kunnen gedekt
worden uit ‘Nog te besteden middelen
Beschermd Wonen’.
In 2017 is er tevens € 913.000 betaald
aan Zeeuwse Gronden op basis van de
vaststellingsovereenkomst. In de begroting was een bedrag van € 1.000.000
opgenomen. In 2018 zal besluitvorming
plaatsvinden of een aantal andere zorgaanbieders ook in aanmerking komen
voor een terugbetaling. Het verwachte
bedrag hiervan zal rond de € 40.000 liggen.

De bedrijfsvoeringskosten zijn € 16.128 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt
doordat een aantal uren zijn doorberekend
aan GGD Zeeland en een medewerker van
BW in 2017 minder uren is gaan werken.

3. VO

De bedrijfsvoeringskosten zijn € 25.906 lager dan begroot. Dit wordt verzaakt doordat een aantal uren zijn doorberekend aan
GGD Zeeland en een medewerker van VO
in 2017 minder uren is gaan werken. De
uitgaven voor Vrouwenopvang, Huiselijk
Geweld en Overige uitgaven waren €
246.100,- lager dan begroot. Dit wordt
onder meer veroorzaakt door lagere tolkkosten (13.998), lagere kosten voor Preventie HG (86.593) en minder uitgaven aan
tijdelijke huisverboden (53.214).
Verder is het project CSG/MDA++ in 2017
gestart, de uitgaven waren € 70.885 lager.
Hiervoor was in 2017 € 131.800,- begroot.

4. ADBZ

De bedrijfsvoeringskosten voor ADBZ en
LHBT zijn € 12.790,- lager dan begroot. Dit
wordt veroorzaakt doordat een aantal uren
zijn doorberekend aan GGD Zeeland. Er
zijn in 2017 minder kosten gemaakt voor
ADBZ en LHBT activiteiten, hierdoor waren
de uitgaven € 45.978,- lager dan begroot.
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5. Jeugd en Alcohol
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De uitgaven van de activiteiten van
Jeugd en Alcohol waren € 1.967 hoger
dan begroot. Deze kosten kunnen worden gedekt uit ‘Nog te besteden middelen J&A voor activiteiten’.
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De bedrijfsvoeringskosten zijn € 19.502 lager dan begroot, doordat een aantal uren
zijn doorberekend aan GGD Zeeland. Het
project lage SES gezinnen is in 2017
gestart, de uitgaven waren € 67.637 lager
dan begroot. Hiervoor was in 2017
€ 108.000,- begroot.

Deloitte Accountants B.V. Voor
identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 11 juni 2018

2. Jaarrekening
2.1 Balans
Balans per 31 december
Tabel 3 Balans

ACTIVA

(bedragen x € 1,-)

Ultimo 2017

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiele vaste activa
- Investeringen met een economisch nut

Ultimo 2016

0

0

42.550
42.550

17.941
17.941

Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

0
42.550

0
17.941

Vlottende activa
Vooruitbetalingen

13.242

11.410

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter
dan één jaar
- Overige vorderingen
- Overige uitzettingen: Schatkistrekening
Liquide middelen
- Kassaldi
- Bank- en girosaldi
Overlopende activa
- Nog te ontvangen bijdragen NL overig
- Overig
Totaal vlottende activa
Totaal-generaal
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3.840.622
208.146
3.632.476

1.797.791
11.815
1.785.976

10.324
128
10.197

19.498
256
19.242

604.154
586.192
17.962

810.702
771.579
39.123

4.468.341
4.510.891
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2.639.402
2.657.343

PASSIVA

(bedragen x € 1,-)

Ultimo 2017

Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene Reserves
- Reserve Exploitatieresultaten
- Overige bestemmingsreserves
- Gerealiseerde resultaat

74.033
11.018
0

Voorzieningen
- Voorziening afvloeiingslasten

5.702

85.051

Totaal vaste passiva

Overlopende passiva
- Vooruitontvangen bijdragen Rijk
- Vooruitontvangen bijdragen NL overig
- Nog te betalen
- Overig
Totaal vlottende passiva
Totaal-generaal
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85.624
74.033
11.591
0

5.702

Vaste schulden met een rente typische looptijd
van één jaar of langer

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische
looptijd korter dan één jaar
- Overige schulden

Ultimo 2016

5.702
5.702

0

0

90.753

91.326

24.017
24.017

439.282
439.282

4.396.121
61.398
2.399.256
1.922.061
13.406

2.126.735
85.859
1.793.891
246.985
0

4.420.138
4.510.891
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2.566.017
2.657.343

2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau
Tabel 4 Totaaloverzicht programma’s CZW bureau

Oorspronkelijke begroting
2017

Definitieve
begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Lasten
Programma 1 MO/ VB/ OGGZ
Programma 2 BW
Programma 3 VO/HG
Programma 4 ADB Zeeland
Programma 5 Jeugd en Alcohol

7.747.987
37.674.503
2.128.217
307.751
48.688

7.290.827
38.836.257
2.493.823
350.204
171.298

7.250.347
38.898.611
2.221.768
291.435
86.126

7.897.269
35.451.661
2.201.220
284.707
53.829

TOTAAL LASTEN

47.907.145

49.142.410

48.748.286

45.888.685

7.747.756
37.674.272
2.127.986
307.521
48.688
47.906.222

7.290.684
38.836.114
2.493.680
350.062
171.298
49.141.838

7.250.204
38.898.468
2.221.625
291.292
86.126
48.747.714

7.896.209
35.450.601
2.200.161
283.648
53.829
45.884.448

0

0

0

0

-924
1.354
0
0
-430
0

-572
1.003
0
0
-430
0

-573
1.003
0
0
-430
0

-4.237
4.667
0
0
-430
0

Baten
Programma 1 MO/ VB/ OGGZ
Programma 2 BW
Programma 3 VO/HG
Programma 4 ADB Zeeland
Programma 5 Jeugd en Alcohol
TOTAAL BATEN
VBP LAST
Gerealiseerde totaal saldo van baten en
lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Onttrekking aan reserve mantelzorg
Onttrekking aan reserve ziektevervanging
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Gerealiseerde resultaat
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2.3

Toelichting op de balans

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van
historische kosten.
In de financiële verordening van het SWVO is opgenomen dat wordt afgeschreven op activa. In de
verordening wordt ook aangegeven welke afschrijvingstermijnen worden gehanteerd.
Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Vanaf 2017 is
het Individueel Keuze Budget ingevoerd. De jaarlijkse salarislasten worden uitbetaald in het
betreffende jaar en er zijn geen overlopende posten.
Toelichting op de posten:
2.3.1 Vaste activa
2.3.1.1 Immateriële vaste activa
n.v.t.
2.3.1.2 Materiële vaste activa
Het bureau is vanaf 1 februari 2009 gehuisvest in Goes. Er werden een aantal investeringen
gedaan. De nieuw aangeschafte vaste activa worden conform de financiële verordening van
het SWVO geactiveerd op de balans en er wordt jaarlijks afgeschreven op de aanschafwaarde. De balanspost is als volgt opgebouwd:

Tabel 5 Materiële vaste activa

Vaste activa
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Gebouw
Technische installaties
Inventaris
Automatisering
Afschrijvingen in boekjaar
Boekwaarden per 31 december
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17.941
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0
0
3.737
26.876
30.613
-6.005
42.550

0
0
0
0
0
-4.667
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2.3.2 Vlottende activa
2.3.2.1 Vooruitbetalingen
Deze post is als volgt opgebouwd:
Tabel 6 Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetalingen
De Graag Vastgoed, 1e kw 2018
Verzekering Interpolis 2018
PZC, abonnement 2018
IBANC licentie 2018
Totaal

2017
12.115
490
342
295
13.242

2.3.2.2 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
- Overige vorderingen
Deze post heeft betrekking op nog openstaande vorderingen op debiteuren. Het saldo van deze
post is als volgt opgebouwd:
Tabel 7 Uiteenzettingen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Overige vorderingen
Overige uitzettingen: schatkistrekening
Totaal

2017
208.146
3.632.476
3.840.622

Tabel 8 Vorderingen > € 5.000

Vorderingen > € 5.000
GGD Zeeland
Vereniging van Zeeuwse gemeenten
Totaal

2017
67.200
138.546
205.746

- Overige uitzettingen: Schatkistrekening
Vanaf 31 december 2013 zijn alle lagere overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te
houden bij het ministerie van Financiën. Via het SWVO doet het CZW bureau verplicht mee aan het
schatkistbankieren. Het totale bedrag op de schatkistrekening bedraagt € 3.632.476,-. Het drempelbedrag van gelden, die buiten de schatkist aangehouden kunnen worden is voor 2017 bepaald op €
616.147,-. Hieronder de bedragen die in 2017 buiten de Rijks schatkist werden gehouden:
Tabel 9 Overige uitzettingen: Schatkistrekenin

Kwartaal
Eerste kwartaal
Tweede kwartaal
Derde kwartaal
Vierde kwartaal

2017
402.581
363.408
502.704
323.098

Totaal

397.948

2.3.2.3 Liquide middelen
- Kassaldo en Banksaldi
Het kassaldo betreft het saldo van de kleine kas en het banksaldi betreft de rekening-courant positie tussen
het SWVO en het CZW Bureau. Zowel de termijndeposito als de bankrekening staan op naam van het
SWVO.
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Tabel 10 Liquide middelen

Liquide middelen
Rekening Courant
Kas

2017
10.197
128
10.324

2.3.2.4 Overlopende activa
Deze post heeft betrekking op de nog te ontvangen bedragen van de centrumgemeente
Vlissingen, de Provincie, subsidie van Zorg Onderzoek Nederland NW, kruisposten SWVO
en nog te verrekenen BTW. Deze post is als volgt opgebouwd:
Tabel 11 Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa
NTO Gem. Vlissingen Beschermd Wonen 2017
NTO Bijdrage Provincie 2017 (25%)
NTO Bijdrage Gem.Vliss. Beg. Ex-gedetineerden (10%)
NTO Subsidie Verwarde personen ZonMw (20%)
Kruisposten SWVO
Nog te verrekenen BTW
Totaal

2017
559.119
13.005
4.068
10.000
9.357
8.605
604.154

De nog te ontvangen eindafrekening van de Provincie Zeeland, de Bijdrage ex-gedetineerden en subsidie
Verwarde personen vindt pas later plaats. De verantwoordingen worden ingediend bij de provincie, de gemeente Vlissingen en ZonMw na vaststelling van de jaarrekening. Bij de definitieve vaststelling wordt het
resterende bedrag uitbetaald of verrekend.
De nog te ontvangen bedragen van de Gemeente Vlissingen BW, het SWVO en de Belastingdienst
worden in het 1e kwartaal van 2018 ontvangen.

2.3.3 Vaste passiva
2.3.3.1 Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Reserve Exploitatieresultaten
In 2017 is er geen incidentele toevoeging aan de reserve Exploitatieresultaten gedaan.
Tabel 12 Algemene reserve

Algemene reserves
Reserve Exploitatieresultaten
Totaal

2017
74.033
74.033

2016
74.033
74.033

- Overige bestemmingsreserves
Het CZW Bureau beschikt over de volgende bestemmingsreserves:
Tabel 13 Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve
Reserve Ziektevervanging
Reserve Afschrijvingen
Totaal

2017
11.018
0
11.018

2016
10.588
1.003
11.591

Reserve ziektevervanging
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloot de stuurgroep deze reserve in te stellen en te
maximeren tot 10% van de salariskosten. Er wordt jaarlijks rente aan toegevoegd. Het verloop van de
reserve in 2017 is onderstaand weergegeven:
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Tabel 14 Reserve ziektevervangin

Verloop reserve ziektevervanging
Beginsaldo
Toevoeging rente
Eindsaldo per 31 december

2017
10.588
430
11.018

2016
10.158
430
10.588

Deze toevoeging is een structurele toevoeging aan de reserve ziektevervanging.
Reserve Afschrijvingen
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloot de stuurgroep deze reserve in te stellen ter hoogte
van de boekwaarden van de vaste activa per 31 december 2009. In 2017 heeft er nog éénmalig een
onttrekking plaatsgevonden uit de reserve van € 1.003,-.
Tabel 15 Verloop reserve afschrijvingen

Verloop reserve afschrijvingen
Beginsaldo
Onttrekking voor afschrijvingen
Eindsaldo per 31 december

2017
1.003
-1.003
0

2016
5.670
-4.667
1.003

- Gerealiseerde resultaat
Het saldo 2017 is nihil.
2.3.3.2 Voorzieningen
Voorziening afvloeiingslasten
In 2017 heeft er geen mutatie plaatsgevonden in de voorziening. De voorziening is als volgt opgebouwd:
Tabel 16 Verloop voorziening afvloeiingslasten

Verloop voorziening afvloeiingslasten
Beginsaldo
Onttrekking afvloeiingslasten beleidsmedewerker
Mantel- zorg
Eindsaldo per 31 december
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2.3.4 Vlottende passiva
Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Overige schulden (crediteuren)
Nog te betalen
Overig Zeeuwse Samenwerking S-D
Vooruit ontvangen
Totaal

2017
24.017
1.922.061
13.406
2.460.654
4.420.138

2.3.4.1 Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
- Overige schulden
Het betreft hier het crediteurensaldo. Per medio maart 2018 zijn alle openstaande crediteuren van 2017
betaald.
2.3.4.2 Overlopende passiva
- Nog te betalen bedragen
Dit betreft rekeningen die in 2018 worden betaald, maar betrekking hebben op 2017. Het saldo van
deze post is als volgt opgebouwd:
Tabel 18 Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen
NTB 3e termijn Foyer de Jeunesse
NTB Nabetaling Zeeuwse Gronden 2017
NTB Deloitte controle jaarrekening 2017
NTB Restitutie PGB
Eindsaldo per 31 december

2017
132.181
913.000
10.660
866.220
1.922.061

De nabetaling aan Zeeuwse Gronden betreft de uitwerking van de vaststellingsovereenkomst. Het verschil
tussen de uitbetaalde budgetgarantie en de werkelijk gemaakte kosten wordt op basis van de vaststellingsovereenkomst vergoed. De werkelijke kosten zijn gebaseerd op het aantal cliënten per 1-11-2016 die feitelijk
ondersteuning hebben ontvangen. In de begroting van 2017 was hiervoor reeds een bedrag van
€ 1.000.000,- opgenomen, de nabetaling is in februari 2018 uitgevoerd.
Voor de restitutie PGB aan gemeenten is in 2017 een bedrag van € 700.000,- gereserveerd. De PGB
restitutie heeft betrekking op de jaren 2015 en 2016. Het totale bedrag wat zal worden terugbetaald
aan de gemeenten bedraagt € 866.220,-. Deze betaling zal in 2018 worden uitgevoerd.
- Overig Zeeuwse Samenwerking SD
In 2017 is er door de gemeenten via VZG een bedrag van € 109.500,- beschikbaar gesteld voor het
project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein. Na betaling van de kosten voor de uitvoering van het
project resteert er per 31 december 2017 een bedrag van € 13.406,-.
- Vooruit ontvangen bedragen
Deze post bevat ontvangen (rijks-)bijdragen, waarvan de bestemming door verstrekkers is
vastgelegd en nog te besteden zijn. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd:
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Tabel 19 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen
Ontvangen bijdrage Gem.Vlissingen MO
Nog te besteden Project Verwarde Personen
Rijksbijdrage Begeleiding ex-gedetineerden
Ontv. bijdrage Gem.Vlissingen Vrouwen Opvang
Ontv. bijdrage Gem.Vlissingen Versterking Steunpunt
HG
Gemeentelijke bijdragen ASHGZ
Gemeentelijke bijdragen ADBZ
Rijksbijdrage ADBZ
Provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol
Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen
Gemeentelijke bijdrage Project LHBT
Ontvangen bijdrage Gem.Vlissingen Beschermd Wonen

0
78.539
55.187
36.519
67.637
79.386
1.457.128

Totaal

2.460.654

2017
756
23.168
6.211
656.124
0

Nog te besteden doeluitkering Maatschappelijke Opvang
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 20 Nog te besteden doeluitkering MO

Nog te besteden inzake MO
Beginsaldo
Bedrijfsvoeringskosten 2017
Ontvangen doeluitkering in 2017
Besteding in 2017
Overboeking van Nog te besteden BW
Eindsaldo per 31 december

2017
700
-166.091
7.062.173
-6.998.027
102.000
756

In overleg met centrumgemeente Vlissingen is er vanuit de doeluitkering BW een bedrag
van € 102.000,- overgeboekt naar ‘Nog te besteden doeluitkering MO’.
Begeleiding ex-gedetineerden
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 21 Nog te besteden inzake Begeleiding ex-gedetineerden

Nog te besteden inzake Begeleiding exgedetineerden
Beginsaldo
Subsidie gem. Vlissingen begeleiding 2016
Ontvangen doeluitkering in 2017
Besteding in 2017
Eindsaldo per 31 december

2017
2.119
4.092
40.678
-40.678
6.211

Project Verwarde Personen
Door ZonMw is een subsidie toegekend ad € 50.000,- voor het project: Sluitende aanpak mensen
met verwarde gedrag – Samenwerking in de regio Zeeland.
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
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Tabel 22 Nog te besteden inzake Project verwarde personen

Nog te besteden inzake Project Verwarde Personen

2017
0
50.000
-26.832

Beginsaldo
Ontvangen doeluitkering in 2017
Besteding in 2017
Eindsaldo per 31 december

23.168

Nog te besteden doeluitkering Vrouwen Opvang
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 23 Nog te besteden inzake VO

Nog te besteden inzake VO
Beginsaldo
Bedrijfsvoeringskosten 2017
Ontvangen doeluitkering in 2017
Besteding in 2017
Overboeking van 'Steunpunt HG'
Overboeking van 'Gem. bijdrage ASHGZ'
Eindsaldo per 31 december

2017
461.729
-127.246
2.123.008
-1.628.844
-252.420
79.896
656.124

Nog te besteden middelen Versterking Steunpunt Huiselijk Geweld
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 24 Nog te besteden versterking Steunpunt HG

Nog te besteden versterking Steunpunt HG
Beginsaldo
Ontvangen bijdrage in 2017
Besteding in 2017
Overboeking naar ‘Nog te besteden VO’
Eindsaldo per 31 december

2017
153.463
0
-405.883
252.420
0

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ASHGZ
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 25 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ASHGZ

Nog te
ASHGZ

besteden

gemeentelijke

bijdrage

Beginsaldo
Ontvangen bijdrage in 2017
Besteding in 2017
Overboeking naar ‘Nog te besteden VO’i
Eindsaldo per 31 december
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Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ
Beginsaldo
Bedrijfsvoeringskosten 2017
Ontvangen bijdrage in 2017
Besteding in 2017
Eindsaldo per 31 december

2017
97.023
-25.398
10.522
-3.608
78.539

Nog te besteden rijksbijdrage ADBZ
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 27 Nog te besteden rijksbijdrage ADBZ

Nog te besteden rijksbijdrage ADBZ
Beginsaldo
Bedrijfsvoeringskosten 2017
Ontvangen bijdrage in 2017
Besteding in 2017
Eindsaldo per 31 december

2017
83.740
-21.500
0
-7.053
55.187

Nog te besteden provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 28 Nog te besteden provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol
Beginsaldo
Ontvangen bijdrage in 2017
Besteding in 2017
Eindsaldo per 31 december

2017
32.282
50.000
-45.763
36.519

Nog te besteden inzake alcoholpreventie bij lage SES gezinnen
Voor het project: Alcoholpreventie bij lage SES (Sociaal Economische Status) gezinnen is er
in 2017 een subsidiebedrag van € 108.000,- ontvangen. Hiervan is € 10.000,- bestemd voor
bedrijfsvoering. Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 29 Nog te besteden inzake alcoholpreventie bij lage SES gezinnen

Nog te besteden inzake alcoholpreventie
bij lage SES gezinnen
Beginsaldo
Ontvangen bijdrage in 2017
Besteding in 2017
Eindsaldo per 31 december

2.017
0
108.000
-40.363
67.637

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage project LHBT
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
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Tabel 30 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBT

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBT

2017
58.031
-23.945
90.000
900
-45.600
79.386

Beginsaldo
Bedrijfsvoeringskosten 2017
Ontvangen bijdrage in 2017
Overige bijdrage in 2017
Besteding in 2017
Eindsaldo per 31 december

Nog te besteden rijksbijdrage Beschermd Wonen
Het saldo muteerde in 2017 als volgt:
Tabel 31 Nog te besteden rijksbijdrage Beschermd Wonen

Nog te besteden Beschermd Wonen
Beginsaldo
Bedrijfsvoeringskosten 2017
Ontvangen doeluitkering in 2017
Besteding in 2017
Overboeking naar Nog te besteden MO
Eindsaldo per 31 december

2017
910.766
-137.749
39.533.824
-38.747.713
-102.000
1.457.128

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De niet opgenomen verlof- en overuren over 2017 zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een
bedrag van € 12.922,Vanaf 1 februari 2011 wordt het pand Stationspark 29c-d gehuurd. Het huurcontract loopt tot en met 31
december 2020.
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2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau
Toelichting algemeen:

2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang
Tabel 32 Programma Maatschappelijke Opvan

Oorspronkelijke begroting
2017
Lasten
Bedrijfsvoering

Definitieve
begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

186.556
186.556

189.170
189.170

184.810
184.810

178.375
178.375

Overige uitgaven

3.416.365
1.160.190
342.720
2.604.156
28.000
10.000

3.607.140
982.083
396.545
2.000.461
14.750
10.000

3.607.140
982.083
396.545
2.000.461
11.798
0

3.416.365
1.160.190
342.720
2.604.156
11.759
0

Totale lasten MO

7.561.431

7.010.979

6.998.027

7.535.190

Uitgaven Nazorg ex-gedetineerden
Totale lasten Nazorg ex-gedetineerden

0
0

0
0

0
0

100.551
100.551

Uitgaven Begeleiding ex-gedetineerden
Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden

0
0

40.678
40.678

40.678
40.678

83.153
83.153

Kosten project verwarde personen

0
0

50.000
50.000

26.832
26.832

0
0

7.747.987

7.290.827

7.250.347

7.897.269

17.184

17.184

18.576

18.032

169.141
186.325

171.844
189.027

166.091
184.667

159.283
177.315

6.799.972

6.717.935

6.617.695

6.748.523

844.478

444.478

444.478

836.194

-83.019
7.561.431

-151.434
7.010.979

-64.146
6.998.027

-49.527
7.535.190

0

0

0

100.551

0
0

0
0

0
0

0
100.551

Totale lasten Bedrijfsvoering
Subsidies Maatschappelijke Opvang
Subsidies Verslavingsbeleid
Subsidies Zwerfjongeren
Subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding
Uitgaven Registratiesysteem OGGZ

Totale lasten project verwarde Personen
TOTAAL LASTEN
Baten
Bijdragen voor bedrijfsvoering
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MO'
voor bedrijfsvoering
Totale baten voor bedrijfsvoering
Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke
Opvang en Verslavingsbeleid
Bijdragen gemeenten voor MO, Soc. Pensions,
Foyer en Jongerenhuis
Bijdrage uit 'Nog te besteden doeluitkering
MO en VB'
Totale baten MO
Bijdrage gemeenten voor coordinatie Nazorg
ex-gedetineerden
Bijdrage uit "Ntb middelen VO tbv Nazorg exgedetineerden
Totale baten Nazorg ex-gedetineerden
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Bijdrage Ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden
Bijdrage uit "Ntb middelen Begeleiding ex-gedetineerden
Totale baten Begeleiding ex-gedetineerden

0

40.678

40.678

83.967

0
0

0
40.678

0
40.678

-814
83.153

0

50.000

50.000

0

0

50.000

-23.168
26.832

0

7.747.756

7.290.684

7.250.204

7.896.209

-231
0
0
0
-231

-143
0
0
0
-143

-143
0
0
0
-143

-1.059
0
0
0
-1.059

Bijdrage ZonMw (organisatie voor gezondheidsonderzoek)
Bijdrage Nog te besteden middelen Project verwarde personen
Totale baten Project verwarde personen
TOTALE BATEN
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Toevoeging aan reserve MO
Gerealiseerde resultaat
Toelichting:
Subsidies Maatschappelijke Opvang
De subsidies Maatschappelijke Opvang zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 33 Subsidies Maatschappelijke Opvan

Subsidies Maatschappelijke Opvang
Emergis, Dak- en thuislozenopvang
Emergis,Veilige opvang
Emergis, Project bestrijding dakloosheid
Subtotaal Emergis
Emergis, Sociaal Pension Vlissingen
Emergis, Sociaal Pension Goes
Emergis, Sociaal Pension Oostburg
Emergis, Sociaal Pension Hulst
Subtotaal Sociale Pensions
Leger des Heils, opvang
Subtotaal Leger des Heils
Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB)
Subtotaal GGD
Totaal subsidies maatschappelijke opvang

Realisatie 2017
1.206.222
1.200.000
194.638
2.600.860
21.999
37.619
37.117
37.117
133.852
455.100
455.100
417.328
417.328
3.607.140

Subsidies Verslavingsbeleid
De subsidies Verslavingsbeleid zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 34 Subsidies Verslavingsbeleid

Subsidies Verslavingsbeleid
Emergis (MO Zeeland en Indigo), verslavingszorg opvang
Totaal subsidies verslavingsbeleid
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Subsidies Zwerfjongeren
De subsidies Zwerfjongeren zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 35 Subsidies Zwerfjongeren

Realisatie 2017

Subsidies Zwerfjongeren
Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering
Totaal subsidies zwerfjongeren

396.545
396.545

Subsidies Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding
De subsidies Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 36 Subsidies Begeleiding, PV en dagbestedin

Subsidies Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding
Leger des Heils, MO begeleiding
Subtotaal Leger des Heils
Emergis, MO begeleiding
Subtotaal Emergis
Totaal subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding

Realisatie 2017
1.012.531
1.012.531
987.930
987.930
2.000.461

Overige kosten
De post overige kosten ziet er als volgt uit:
Tabel 37 Overige kosten MO

Overige kosten
GGD, kosten gebruik registratiesysteem CROO
GGD Zeeland, CROO (structureel)
Inhuur derden
Totaal eenmalige bijdragen en overige kosten

Realisatie 2017
3.798
8.000
0
11.798

Kosten begeleiding ex-gedetineerden
De kosten begeleiding ex-gedetineerden zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 38 Kosten begeleiding ex-gedetineerden

Kosten begeleiding ex-gedetineerden
Subsidie Veiligheidshuis Zeeland
Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden

Realisatie 2017
40.678
40.678

Kosten Project verwarde personen
De kosten begeleiding ex-gedetineerden zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 39 Kosten Project verwarde personen

Project verwarde personen
Kosten Project verwarde personen
Totaal kosten Project verwarde personen
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2.4.2 Programma Beschermd Wonen
Tabel 40 Programma Beschermd Wonen

Oorspronkelijke begroting
2017

Definitieve
begroting
2017

164.503
164.503

167.117
167.117

150.898
150.898

173.671
173.671

Uitgaven Beschermd Wonen
Uit te keren subsidies Beschermd Wonen
Totale lasten Beschermd Wonen

10.000
37.500.000

156.000
38.513.139

155.354
38.592.359

11.131
35.266.858

37.510.000

38.669.139

38.747.713

35.277.989

TOTAAL LASTEN

37.674.503

38.836.257

38.898.611

35.451.661

37.771.392

39.325.363

39.533.824

36.028.801

LASTEN
Bedrijfsvoering
Totale lasten bedrijfsvoering

BATEN
Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen
invoering Beschermd Wonen'
Totale baten Beschermd Wonen

Realisatie
2016

-261.392

-656.224

-786.111

-750.812

37.510.000

38.669.139

38.747.713

35.277.989

17.184

17.184

13.005

12.461

147.088
164.272

149.791
166.975

137.749
150.754

160.151
172.612

37.674.272

38.836.114

38.898.468

35.450.601

-231

-143
0
0
-143

-143
0
0
-143

-1.059
0
0
-1.059

Bijdragen voor bedrijfsvoering
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen
invoering BW' voor bedrijfsvoering
Totale baten voor bedrijfsvoering
TOTAAL BATEN

Realisatie
2017

Gerealiseerde totaal saldo van baten
en lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Gerealiseerde resultaat

-231

Toelichting:
Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen
In de septembercirculaire 2017 is de decentralisatie-uitkering voor Beschermd Wonen Zorg in Natura
vastgesteld op € 40.225.363. Voor de trekkingsrechten op de PGB’s Beschermd Wonen in de
Zeeuwse gemeenten is na overleg met de gemeente Vlissingen een bedrag opgenomen van €
3.000.000 (dit blijft achter bij de gemeente Vlissingen). Dit is conform de vastgestelde begroting.
Na ontvangst van de werkelijke gegevens van de trekkingsrechten PGB-BW Zeeuwse gemeenten
heeft de gemeente Vlissingen een bedrag van € 2.572.460 voor 2017 vastgesteld. Het verschil ad. €
427.540 zal worden gestort in de Reserve Centrumtaken bij de gemeente Vlissingen.
In de begroting is voor Eigen bijdragen een bedrag opgenomen van € 2.100.000. In werkelijkheid is er
in 2017 een bedrag ontvangen van € 2.308.461.
Het bedrag ad € 2.308.461 is als volgt opgebouwd. De Eigen bijdragen van het CAK in 2017 bedragen
€ 2.069.707. In 2018 is nog een bedrag van € 559.119 aan Eigen bijdragen ontvangen van het CAK
wat betrekking heeft op 2017. Daarnaast heeft er in 2017 een terugbetaling plaatsgevonden van €
320.365 aan Eigen bijdragen die betrekking had op 2016.
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Tabel 41 Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen

Decentralisatie-uitkering
Beschermd Wonen
Zorg in Natura
PGB-budget

Begroot
2017
40.225.363
-3.000.000

Zorg in Natura
Eigen bijdragen

37.225.363
2.100.000

TOTAAL

39.325.363

Realisatie
2017
40.225.363
-3.000.000
37.225.363
2.308.461
39.533.824

Subsidies Beschermd Wonen
De subsidies Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 42 Subsidies Beschermd Wonen

Subsidies Beschermd Wonen
Allevo
Stichting Arduin
Cederhof
Cedrah
Curam us
Eleos
Em ergis
Gors
Lelie Zorggroep
Schutse Zorg Tholen
Stichting Philadelphia Zorg
SVRZ
Tragel Zorg
Juvent
Stichting WVO Zorg
Zeeuwse Gronden
Stichting Kio
Zorgsaam BV Thuis- en Ouderenzorg
Stichting Zuidwester
Zorggroep Ter Weel
Eilandzorg
Leger des Heils Zuid-West Nederland
Avezeer
MGB Hulpverlening
Le Sejour

Realisatie
2017
235.337
587.097
48.344
249.409
45.068
3.238.876
14.879.818
609.722
40.897
59.837
66.280
266.859
207.636
21.147
1.318.255
4.681.016
574.428
1.372.057
36.241
5.712.135
89.893
1.955.387
91.772
91.466
450.494

Restitutie aan gemeenten (PGB trekkingsrechten)

866.220

Bezwaar 2016 Zeeuwse Gronden

311.228

Vaststellingsovereenkomst 2017 (oa Zeeuwse Gronden)

913.000

Terug te vorderen 2016
SVRZ
Tragelzorg
Allevo

-66.392
-64.697
-57.171
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Eleos
Cedrah
Curam us
Eilandzorg
Lelie Zorggroep
CKZ (MGB Hulpverlening)
Zuidwester
Terug te vorderen 2015
Juvent
Cedrah
Totaal subsidies Beschermd Wonen

-56.376
-45.693
-39.439
-19.045
-15.324
-13.679
-8.944

-32.939
-7.861
38.592.359

De subsidies Beschermd Wonen over 2016 zijn in 2017 definitief vastgesteld. De subsidies Beschermd Wonen over 2017 zijn voorlopig en worden in 2018 definitief vastgesteld.
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2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld
Tabel 43 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Oorspronkelijke begroting
2017

Definitieve
begroting
2017

Lasten
Bedrijfsvoering

202.625

196.110

170.204

199.629

Totale lasten Bedrijfsvoering

202.625

196.110

170.204

199.629

Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang
Uitgaven Huiselijk Geweld
Subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding

1.200.697
245.000
55.574

1.230.697
584.100
55.574

1.216.699
373.408
55.574

1.328.012
209.776
55.574

Overige uitgaven
Totale lasten VO en HG

5.000
1.506.271

5.000
1.875.371

0
1.645.681

0
1.593.362

419.321

422.342

405.883

408.229

419.321

422.342

405.883

408.229

2.128.217

2.493.823

2.221.768

2.201.220

41.423

41.423

42.815

49.108

160.971
0
202.394

154.545
0
195.967

127.246
0
170.061

149.461
0
198.569

Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
Van/naar 'Nog te besteden middelen VO'

1.844.069
-324.635

2.123.008
157.868

2.123.008
-88.282

1.826.477
-249.952

Totale baten VO en HG

1.519.434

2.280.876

2.034.726

1.576.525

300.457

0

0

300.457

88.864
389.321

0
0

0
0

107.772
408.229

16.837
16.837

16.837
16.837

16.837
16.837

16.837
16.837

2.127.986

2.493.680

2.221.625

2.200.161

-231
0
0
-231

-143
0
0
-143

-143
0
0
-143

-1.059
0
0
-1.059

Uitgaven Veilig Thuis/Steunpunt Huiselijk Geweld
Totale lasten Veilig Thuis/Steunpunt Huiselijk
Geweld
TOTAAL LASTEN
Baten
Bijdragen voor bedrijfsvoering
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen VO'
voor bedrijfsvoering
Incidentele baten
Totale baten voor bedrijfsvoering

Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang,Veilig
Thuis
Van/naar 'Nog te besteden middelen VO, Veilig
Thuis
Totale baten HG Versterking Steunpunt
Bijdragen Gemeenten
Totale baten diversen
TOTALE BATEN
Gerealiseerde totaal saldo van baten en
lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Gerealiseerde resultaat
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Toelichting:
Subsidies Vrouwenopvang
De subsidies Vrouwenopvang zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 44 Subsidies Vrouwenopvan

Realisatie
2017
507.661
507.661
81.375
110.000
10.002

Uitgaven Vrouwenopvang
Emergis, Veilige opvang boven Westerschelde
Emergis, Veilige opvang onder Westerschelde
Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties
Emergis, Kinderen in de Vrouwenopvang (Veerkracht)
Tolk- en vertaaldiensten
Totaal

1.216.699

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis
De kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 45 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis
Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld
Trainingen 'Preventie en deskundigheidsbevordering HG ' door Veilig
Thuis
CSG en MDA++
Kosten Wet Tijdelijk Huisverbod AMW/Emergis
Totaal kosten Huiselijk Geweld
GGD, subsidie Veilig Thuis/Steunpunt Huiselijk geweld (SHG184)
Inzet SHG Tholen/West-Brabant
24 uurs meldpunt Tel&Tel
Totale lasten Veilig Thuis/Steunpunt Huiselijk Geweld
Totaal kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

Realisatie
2017
14.623
100.784
60.915
197.086
373.408
389.842
13.940
2.100
405.883
779.290

Subsidies Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding
De subsidies Begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding zijn als volgt uit te splitsen:
Tabel 46 Subsidies Begeleiding, PV en dagbestedin

Subsidies Begeleiding,
persoonlijke verzorging
dagbeste- ding
Emergis, VO begeleiding
Totaal Subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding
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2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBT
Tabel 47 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBT

Oorspronkelijke begroting
2017

Definitieve
begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

216.957
7.000
10.000
233.957

221.169
15.240
10.000
246.409

211.229
7.053
3.608
221.890

216.219
7.260
10.758
234.237

26.795
47.000
73.795

26.795
77.000
103.795

23.945
45.600
69.545

25.867
24.603
50.471

TOTAAL LASTEN

307.751

350.204

291.435

284.707

Baten
ADBZ
Bijdragen voor bedrijfsvoering ADBZ
Bijdragen derden voor activiteiten ADBZ
Bijdragen van gemeenten voor activiteiten
Bijdrage uit "Rijksbijdrage ADBZ" voor bedrijfsvoering
Bijdrage uit "Rijksbijdrage ADBZ" voor activiteiten
Bijdrage uit/naar 'Ntb middelen ADBZ voor bedrijfsvoering'
Bijdrage uit/naar 'Ntb middelen ADBZ voor activiteiten'

162.794
0
10.000
19.000
7.000
34.932
0

162.794
0
10.000
21.500
15.240
36.733
0

164.187
522
10.000
21.500
7.053
25.398
-6.914

156.604
468
10.000
14.000
7.260
44.555
290

Totale baten ADBZ

233.726

246.267

221.747

233.178

60.000

90.000

60.000

26.795
-13.000

26.795
-13.000

90.000
900
23.945
-45.300

25.867
-35.397

73.795

103.795

69.545

50.471

307.521

350.062

291.292

283.648

-230
0
0
-230

-142
0
0
-142

-143
0
0
-143

-1.059
0
0
-1.059

Lasten
ADBZ
Bedrijfsvoering ADBZ
Arbeidsmarkt Project
Uitgaven ADBZ activiteiten
Totale lasten ADBZ
LHBT
Bedrijfsvoering Project LHBT
Uitgaven LHBT activiteiten
Totale lasten LHBT

LHBT
Bijdragen van gemeenten project LHBT
Bijdragen diversen voor project LHBT
Bijdrage uit/naar 'Ntb middelen LHBT voor bedrijfsvoering'
Bijdrage uit/naar 'Nog te besteden middelen LHBT'
Totale baten LHBT
TOTALE BATEN
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Gerealiseerde resultaat
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2.4.5 Programma Jeugd en Alcohol
Tabel 48 Programma Jeugd en Alcohol

Oorspronke- Definitieve
lijke begroting begroting
2017
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Lasten
Projectcoordinatie en overhead
Alcoholmatigingsactiviteiten

48.688
0

55.298
8.000

35.796
9.967

48.732
5.097

Totale lasten J&A

48.688

63.298

45.763

53.829

0

108.000

40.363

0

0

108.000

40.363

0

48.688

171.298

86.126

53.829

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

3.829

-1.312
48.688

13.298
63.298

-4.237
45.763

0
53.829

0

108.000

108.000

0

0

0

-67.637

0

0

108.000

40.363

0

48.688

171.298

86.126

53.829

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Uitgaven alcoholpreventie bij lage SES gezinnen
Totale lasten alcoholpreventie bij lage SES
gezinnen
TOTAAL LASTEN
Baten
Bijdragen gemeenten voor activiteiten
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen J&A
voor bedrijfsvoering'
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen J&A
voor activiteiten'
Totaal baten J&A
Bijdrage FNO voor Alcoholpreventie bij lage
SES gezinnen
Bijdrage Nog te besteden middelen bij lage
SES gezinnen
Totale baten Alcoholpreventie bij lage SES
gezinnen

TOTAAL BATEN
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Onttrekking aan reserve afschrijvingen
Toevoeging aan reserve ziektevervanging
Gerealiseerde resultaat
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2.4.6 WNT
De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor
dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de
uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2017 tot een maximum van € 181.000, - . De aansturing van het CZW
wordt ingekocht bij het SWVO. Dit betreft de secretaris van SWVO, dhr. Drs. F.W. Witkam. In het kader van
de WNT wordt dit aangemerkt als een topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Op basis van tijdsregistratie
is het aandeel van zijn werkzaamheden voor het CZW Bureau bepaald op 35%.
Tabel 49 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen

Drs. F.W. Witkam
Functiegegevens 2017

Secretaris
01/01 – 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte

0,35

Gewezen topfunctionaris?

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Nee

Bezoldiging 2017

€ 41.397

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

Subtotaal

€ 41.397

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 63.350
N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 2017

€ 41.397
N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016

01/01 – 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2016

0,35

Deeltijdfactor 2016 in fte

€ 39.124

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

Totale bezoldiging 2016

€ 39.124

Toelichting
De aansturing van het CZW wordt ingekocht bij SWVO. De heer Witkam is tevens secretaris van
SWVO en vervult aldaar 0,65 fte. Aangezien sprake is van een doorbelasting van een derde zijn de
volledige kosten (incl. de beloning betaalbaar op termijn) verantwoord onder ‘beloning plus belastbare onkostenvergoedingen).

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan
de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de leden van de Stuurgroep, die als bestuurder van het
CZW kwalificeren, opgenomen:
Tabel 50 WNT

Naam:

Stuur
groep

Beloning:

Belastbare vaste
en variabele onkostenvergoeding

Dhr. A. Vader (voorzitter)

X

0

0

Dhr. P. Hoek

X
X

0
0

0
0

Dhr. C. Maas
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Dhr. C. Liefting
Dhr. Drs. F.W. Witkam

X
X

0
0

0
0

0
0

2.4.7 Overzicht incidentele baten en lasten
Op grond van artikel 19, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (éénmalige) onttrekkingen aan de algemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Als definitie van
het begrip ‘incidenteel’ is conform de toelichting op artikel 19, lid c, uitgegaan van lasten en baten die
zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen.
De in de jaarrekening opgenomen belangrijkste incidentele baten en lasten treft u in het volgende
overzicht aan:

Tabel 51 Overzicht incidentele baten en lasten

Begroot
2017

Overzicht incidentele baten en lasten

Werkelijk
2017

Lasten
Programma 1
Programma 1
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5
Totaal incidentele lasten

GGD, kosten gebruik registratiesysteem
Project Verwarde personen
Inhuur derden
Regiovisie BW
CSG en MDA++
Arbeidsmarkt Project
Lage SES gezinnen

14.750
50.000
10.000
156.000
131.800
15.240
108.000
485.790

11.798
26.832
0
155.354
60.915
7.053
40.363
302.315

Baten
Programma 1
Programma 5
Totaal incidentele baten

Project Verwarde personen
Lage SES gezinnen

50.000
108.000
158.000

50.000
108.000
158.000

-327.790

-144.315

Saldo incidentele baten en lasten

2.4.8 Vennootschapsbelasting
Onderstaande terugbetalingsverplichting is opgenomen in de financiële verordening van SWVO. Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 betekent dit, dat als er tevens daadwerkelijk
naar wordt gehandeld, de belastingdienst kan bevestigen dat, bij gebreke van een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig wordt voor de activiteiten die zij in opdracht van
haar participanten verricht. Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de
activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan.
Het CZW-Bureau is organisatorisch ondergebracht bij de GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterscheldergio, waardoor dit alles ook geldt voor het CZW-Bureau.
De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende:

Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO voor haar participerende gemeenten verricht, op basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ontvangen gelden plaats, zodat er
feitelijk geen (exploitatie)overschotten ontstaan;

Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermogensopbouw;

De terugbetaling vindt plaats zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur van SWVO.
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Voor 2017 zijn er geen belastbare activiteiten geweest, de VPB-last is derhalve nihil.
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1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten

Tabel 52 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen

Bijdragen gemeenten
2017

Inwonertallen

ADBZ
0,4081 cent

Oosterschelde
Borsele
Goes
Kapelle
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Tholen
Walcheren
Middelburg
Veere
Vlissingen
Zeeuws-Vlaanderen
Hulst
Sluis
Terneuzen

Totaal

Beleidsmedewerker

ASHGZ

Jeugd &
Alcohol

Totaal

0,1077 cent

22.613
37.213
12.640
7.416
22.260
33.737
25.418
161.297

€
€
€
€
€
€
€
€

9.229 €
15.188 €
5.159 €
3.027 €
9.085 €
13.769 €
10.374 €
65.831 €

2.436 €
4.009 €
1.362 €
799 €
2.398 €
3.635 €
2.738 €
17.377 €

991 €
1.631 €
554 €
325 €
976 €
1.479 €
1.114 €
7.070 €

2.966
4.880
1.658
972
2.920
4.422
3.334
21.152

€ 15.622
€ 25.708
€ 8.733
€ 5.123
€ 15.379
€ 23.305
€ 17.560
€ 111.430

47.889
21.961
44.438
114.288

€
€
€
€

19.545 €
8.963 €
18.137 €
46.645 €

5.159 €
2.366 €
4.788 €
12.313 €

2.100 €
963 €
1.948 €
5.011 €

6.280
2.880
5.828
14.988

€ 33.084
€ 15.172
€ 30.701
€ 78.957

27.376
23.651
54.658
105.685

€
€
€
€

11.173 €
9.653 €
22.308 €
43.134 €

2.949 €
2.548 €
5.889 €
11.386 €

1.200 €
1.037 €
2.396 €
4.633 €

3.590
3.102
7.168
13.860

€ 18.912
€ 16.340
€ 37.761
€ 73.013

€

16.714 €

381.270 €

155.610

€

41.076

50.000 € 263.400

Tabel 53 Bijdragen gemeenten per onderdeel

Bijdragen gemeenten 2017
Beleidsmedewerker
ADBZ
ASGHZ
Jeugd & Alcohol
Totaal

secretariaat
€
16.714
€
145.610
€
24.239
€
€
186.563
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activiteiten
€
€
€
€
€

10.000
16.837
50.000
76.837

€
€
€
€
€

totaal
16.714
155.610
41.076
50.000
263.400
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Tabel 54 Bijdragen gemeenten per regio

Bijdragen
Gemeenten
2017

Inwonertallen

Crisisopvang

Sociaal
Pension

Oosterschelde
Borsele

22.613 €

-

€

Goes

37.213 €

-

€

Kapelle
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Tholen

12.640 €
7.416 €
22.260 €

-

€
€
€

33.737 €
25.418 €

-

€

161.297 €

-

47.889 €
21.961 €
44.438 €

-

114.288 €

-

27.376 €
23.651 €
54.658 €

-

105.685 €

-

381.270 €

-

Walcheren
Middelburg
Veere
Vlissingen
Zeeuws-Vlaanderen
Hulst
Sluis
Terneuzen

Totaal

Totaal
opvang

7.957,53 €

€

17.602,14 €

25.559,67

€ 13.069,38

€

61.089,78 €

74.159,16

4.427,09 €
2.591,00 €

4.427,09
2.591,00
7.844,57

16.566,72 €
- €
-7.247,94 €

20.993,81
2.591,00

7.844,57 €

€
€
€

9.318,78 €
- €

21.161,41

8.954,50

€
€

€ 56.686,70

€

€ 11.842,63

11.842,63
8.954,50 €
€ 56.686,70

€
€

16.847,13 € 16.847,13
7.682,50 €
7.682,50

€

15.575,13
€ 40.104,76

€
€

Totaal
2017

7.957,53

13.069,38

€

Trajectfinanciering
Foyers *

9.611,90 €
8.297,80 €

8.954,50

97.329,48 € 154.016,18

€ 103.542,00 € 120.389,13
€ 26.920,92 €
34.603,42

€ 15.575,13

€

60.054,36 €

€ 40.104,76

€ 190.517,28

75.629,49

€ 230.622,04

9.611,90
8.297,80

€
€

2.070,84 €
-3.106,26 €

11.682,74
5.191,54

€ 19.150,83

€

23.814,66 €

42.965,49

€ 37.060,53

€ 37.060,53

€

22.779,24 €

59.839,77

€ 133.851,99

€ 133.851,99

€

19.150,83

€ 310.626,00

€ 444.477,99

* Bijdragen 2017 en verrekening 2016
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2. Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland
Tabel 55 Bijdrage Provincie 2017

Bijdrage Provincie 2017
Beleidsmedewerker
Totaal

Jaarverslag en jaarrekening 2017 CZW Bureau

Secretariaat
52.020
52.020

Activiteiten
0
0

Totaal
52.020
52.020
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3. Kostenplaats Secretariaat
Tabel 56 Kostenplaats secretariaat

Lasten
Personele kosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Automatiseringskosten
TOTAAL LASTEN
Baten
Bijdragen van provincie voor secretariaat
Bijdragen van gemeenten voor secretariaat
Bijdrage van gemeenten voor J&A
Bijdrage uit 'Ntb middelen MO' voor bedrijfsvoering
Bijdrage uit 'Ntb middelen VO' voor bedrijfsvoering
Bijdrage uit 'Ntb middelen BW' voor bedrijfsvoering
Bijdrage uit 'Ntb middelen ADBZ' voor bedrijfsvoering
Bijdrage uit 'Ntb middelen LHBT' voor bedrijfsvoering
Bijdrage uit 'Ntb middelen J&A' voor bedrijfsvoering
Bijdrage van overige instanties en rente (FNO)
Totaal baten
Rente en overige baten
Vergoeding verrichte werkzaamheden
Totaal overige baten
TOTAAL BATEN
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves
Gerealiseerde resultaat
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Oorspronkelijke begroting 2017

Definitieve
begroting
2017

657.486
51.700
126.336
10.600
846.122

660.159
58.700
128.200
8.600
855.659

579.435
57.655
127.506
12.285
776.881

653.954
53.187
125.696
9.656
842.493

52.020
186.563
50.000
169.141
160.971
147.088
53.932
26.795
-1.312

52.020
186.563
50.000
166.091
127.246
137.749
46.898
23.945
-24.204
10.000
776.309

52.020
184.186
50.000
159.283
149.461
160.151
58.555
25.867
-1.268

845.198

52.020
186.563
50.000
171.844
154.545
149.791
58.232
26.795
-4.702
10.000
855.087

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

845.198

855.087

776.309

838.256

-924
1.354
-430
0

-573
1.003
-430
0

-573
1.003
-430
0

-4.237
4.667
-430
0

Realisatie
2017
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Realisatie
2016

838.256

Toelichting:
Personele kosten
De totale personele kosten zijn als volgt uitgesplitst:
Tabel 57 Personele kosten secretariaat

Personele kosten
Salarissen inclusief sociale lasten
Kosten detacheringen
Ontvangen bijdrage i.v.m. detachering
Doorbelasting Uitkering UVW
Ontvangen bijdrage SWVO adm.ondersteuning LL-vervoer
Vakantiegeld juni-december 2016
Indirecte salarislasten
Overige personeelskosten
Totaal Personele kosten

Realisatie 2017
561.759
76.022
-62.813
-7.854
-857
-16.870
549.387
30.048
579.435

Salariskosten
De salariskosten zijn inclusief sociale lasten en kosten van het cafetariamodel. Verder is er in mei
2017 een bedrag van € 16.870,- uitbetaald aan het personeel. Dit had betrekking op ‘nog te betalen
vakantiegeld over de maanden juni t/m december 2016’.
De medewerkers van het CZW Bureau zijn formeel in dienst van het SWVO. De salariskosten zijn
vanuit het SWVO doorbelast aan het CZW Bureau.
De personele kosten zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald mede doordat er voor 3 medewerkers een
tijdelijke detacheringsovereenkomst is overeengekomen tot 31 augustus 2018 met GGD Zeeland.
De gedetacheerden worden ingezet bij het project Zeeland zonder Zelfmoord.
Huisvestingskosten
Deze kosten zijn hoger door een stijging in de schoonmaakkosten en een afrekening van huur/energie over 2016.
Organisatiekosten
De organisatiekosten zijn gestegen door meer uitgaven op advies- en controlekosten.
Automatiseringskosten
Deze kosten zijn hoger door meer uitgaven op ‘Onderhoud en beheer’ i.v.m. aanpassingen van het
financiële systeem Dynamics.
Baten
Doordat de totale lasten € 78.778,- lager zijn, is de bijdrage in de baten voor de programma’s ook €
78.778,- lager. De bijdrage aan VO is € 27.299,- lager en de bijdrage aan BW € 12.042 lager. Het
verschil bij J&A wordt veroorzaakt door een correctie op de overheadkosten bij de
detacheringsover-eenkomst met GGD Zeeland.
De bijdrage van overige instanties (FNO) heeft betrekking op het subsidiebedrag van lage SES gezinnen wat bestemd is voor de bedrijfsvoering.
Bijdrage Provincie Zeeland
Van de Provincie Zeeland is subsidie ontvangen voor een beleidsmedewerker. De subsidie wordt
verstrekt voor secretariaatskosten. De definitieve vaststelling van de subsidie zal in 2018 plaats vinden. Er is vanuit gegaan dat de Provincie Zeeland het subsidiebedrag op het maximum zal vaststellen. De uitsplitsing van de provinciale bijdrage is te vinden in bijlage 2.
Bijdragen gemeenten
De dertien Zeeuwse gemeenten dragen bij aan het ADBZ, ASHGZ, Jeugd & Alcohol, MO,
Sociaal Pension en Traject Financiering. De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen is te vinden
in bijlage 1.
Toevoeging aan reserves
Aan de reserve Ziektevervanging is € 430,- toegevoegd. Aan de reserve Afschrijvingen is € 1.003,onttrokken, deze is daardoor nihil.
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4. Samenstelling stuurgroep
Tabel 58 Samenstelling stuurgroe

Vertegenwoordiger

Gemeente

Dhr. A. Vader (voorzitter)

Vlissingen

Dhr. P. Hoek

Tholen

Dhr. C. Maas

Veere

Dhr. C. Liefting

Terneuzen

Dhr. Drs. F.W. Witkam

Secretaris SWVO/CZW Bureau

5. Samenstelling secretariaat
Tabel 59 Samenstelling secretariaat

Naam

Functie

Dhr. drs. F.W. Witkam

Secretaris

Dhr. J.S.J. van Damme

Beleidsmedewerker MO

Dhr. H. Leeman

Beleidsmedewerker BW

Mevr. S. Ummels

Beleidsmedewerker VO

Mevr. S. Kroes

Beleidsmedewerker ADBZ

Mevr. C. Bosscha

Klachtenfunctionaris ADBZ

Dhr. S. La Heijne

Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBT

Mevr. drs. M. Laeven

Projectleider Jeugd en Alcohol

Mevr. A. Weezepoel-Eelenbaas

Projectmedewerker VO/LHBT/Jeugd en
Alcohol

Mevr. R. Fraanje

Projectondersteuner MO/BW/VO

Mevr. F. Goedhart

Secretariaatsmedewerker

Mevr. D. van den Heuvel

Secretariaatsmedewerker

Mevr. I. Geluk

Secretariaatsmedewerker
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6. Controleverklaring accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het gemeenschappelijk orgaan “CZW Bureau”

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van het gemeenschappelijk orgaan “CZW Bureau” te Goes gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van het
gemeenschappelijk orgaan “CZW Bureau” op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

•

Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het controleprotocol
vastgesteld door de stuurgroep op 2 februari 2011.

De jaarrekening bestaat uit:
•

De balans per 31 december 2017.

•

Het overzicht van baten en lasten over 2017.

•

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat
is vastgesteld door de stuurgroep op 2 februari 2011 en het Controleprotocol WNT 2017. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van het gemeenschappelijk orgaan “CZW Bureau” zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 480.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt
voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves,
zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het controleprotocol zoals door de stuurgroep is
vastgesteld op 2 februari 2011.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2017.
Wij zijn met de stuurgroep overeengekomen dat wij aan de stuurgroep tijdens onze controle geconstateerde
afwijkingen boven de € 480.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
•

Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen
materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing
zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in
overeenstemming met het BBV.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de stuurgroep voor de jaarrekening
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het BBV. De stuurgroep is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen
van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
verordeningen van het gemeenschappelijke orgaan, zoals opgenomen in het controleprotocol, zoals
vastgesteld door de stuurgroep op 2 februari 2011.
In dit kader is de stuurgroep tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de
stuurgroep noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de stuurgroep op 2 februari 2011 en de Regeling
Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
het gemeenschappelijke orgaan.

2018.046378/DD/3114546170/3

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de stuurgroep onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Breda, 11 juni 2018
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. R.C.G. Vervoort RA
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