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Stichting Urgente Noden Delft en omgeving
Noodhulpbureau voor mensen die tussen wal en schip vallen,
werkzaam in de gemeenten Delft, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.
De Stichting Urgente Noden Delft en omgeving (SUN Delft e.o.) is een
regionaal noodhulpbureau, opgericht op 29 september 2008. Op basis
van publiekprivate samenwerking wordt door geldgevende fondsen,
geregistreerde hulpverlenende instellingen, de lokale overheid en
maatschappelijke organisaties samengewerkt voor de leniging van
individuele noden. De stichting beschikt over een ANBI-verklaring. Dat
betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de schenker; dat er geen
erfbelasting wordt geheven op erfenissen of legaten en dat SUN ook aan
zijn doelstelling bedragen kan geven zonder fiscale effecten voor de
ontvanger.

Geschiedenis
SUN Delft e.o. is aangesloten bij de Stichting Urgente Noden Nederland
(SUNN), een landelijke initiatief voor het samenwerken bij urgente
noden van burgers.
Het geven van noodhulp is niet nieuw in de maatschappij. Al in 1914 is er
door de toenmalige koningin Wilhelmina een eerste aanzet gegeven tot
het mobiliseren van plaatselijke steuncomités, door het installeren van
het ‘Koninklijk Nationaal Steuncomité’. In 1931 werd dit Koninklijke
initiatief herhaald door prinses Juliana met de oprichting van het
‘Nationaal Crisiscomité’, dat in 1936 werd overgedragen aan het
‘Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden’. In een groot aantal
gemeenten in Nederland kwamen er samenwerkingsverbanden die zich
richtten op bijzondere noden. Na 1965 verdwenen deze verbanden
grotendeels.
Door de jaren heen groeide echter het besef dat er altijd mensen zijn die
‘tussen wal en schip geraken’. De bestaande wettelijke voorzieningen
blijken niet altijd dekkend en hulpverleners of particuliere
initiatiefnemers kunnen het niet altijd alleen af als er urgente individuele
noden in het geding zijn.
In 2004 is een begin gemaakt bekendheid te geven aan de formule voor
samen werken bij urgente individuele noden.
Er zijn in Nederland in totaal 26 bureaus die een honderdtal gemeenten
bestrijken waar overheid, hulpverlening en kerken, fondsen en
donateurs samenwerken, waar Delft e.o. er sinds september 2008 er één
van is.
In diverse andere gemeenten en regio’s worden initiatieven genomen
om ook daar individuele noodhulpbureaus op te richten. De Stichting
Urgente Noden Nederland neemt hierin het voortouw. De reeds
bestaande individuele noodhulpbureaus hebben via het Landelijk Beraad
contact met elkaar. Voor informatie in welke gemeenten een
noodhulpbureau is gevestigd zie website www.sunnederland.nl

Stichting Urgente Noden Delft e.o. | Jaarverslag 2018

3

SUN Delft e.o.
Doel
SUN Delft e.o. verleent financiële steun aan inwoners van Delft en
omgeving, die in een urgente financiële noodsituatie verkeren en niet, of
niet meer, in aanmerking komen voor zogenaamde voorliggende
voorzieningen als de Participatiewet en/of het lokale armoedebeleid van
de deelnemende gemeenten.
SUN Delft e.o. kan, waar nodig op korte termijn, hulp bieden. Ze streeft
er naar om binnen een werkweek een besluit te nemen over het al dan
niet voldoen aan het verzoek voor noodhulp en waar nodig zelfs binnen
24 uur.

Financiering
Het werk van de SUN Delft e.o. wordt tot nu toe mogelijk gemaakt door
bijdragen van de deelnemende gemeenten. Zij betalen de operationele
kosten.
Financiering van de aanvragen wordt gezocht en gevonden bij diverse
geldgegevende fondsen en donateurs.
Over 2018 betreft dat de volgende fondsen en donateurs:
•
Stichting Boschuysen
•
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
•
Fonds DBL
•
Fonds 1818
•
Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers
•
Ridderlijke Duitsche Orde
•
Nalatenschap De Drevon
•
Particuliere gift

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 6 personen. De leden van het
bestuur komen uit de kring van de hulpverlening, de lokale overheid,
maatschappelijke organisaties en vanuit een vermogensfonds. De
huidige leden zijn werkzaam bij Perspektief, ISOFA, gemeente Delft en
vertegenwoordiging vanuit de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van
Utrecht. De voorzitter en de penningmeester van het bestuur hebben
geen binding met één van de organisaties in de samenwerking.
Het bestuur onderhoudt de contacten met de gemeenten en de
fondsen. De besluitvorming omtrent de aanvragen geschiedt op basis
van roulatie door leden van het bestuur. De besluiten worden achteraf
bevestigd door het gehele bestuur.
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Pact tegen de armoede in Delft
SUN Delft e.o. heeft zich aangesloten bij het “Pact tegen Armoede Delft”
Het pact tegen armoede is een actief netwerk van Delftse
hulpverlenende instanties, commerciële bedrijven en maatschappelijke
instellingen. Zij werken intensief samen bij het bestrijden van armoede
en sociale uitsluiting in Delft.

Werkwijze
Op het bureau van SUN Delft e.o. is een medewerker voor 14 uur per
week werkzaam. Zij neemt de aanvragen aan, controleert deze en voert
ze in het systeem. Tevens bereidt zij de besluiten omtrent de aanvragen
voor. Wanneer een aanvraag wordt gehonoreerd, zorgt de medewerker
voor de afhandeling en de financiële verwerking. Tevens onderhoudt zij
de contacten met de hulpverleners die de aanvragen indienen.
De bureaumedewerker geeft regelmatig voorlichting over de doelstelling
en werkwijze van de stichting aan hulpverlenende instanties, aangezien
door frequente personele wisselingen kennis uit de organisaties
wegvloeit.
Erkende hulpverlenende organisaties kunnen een aanvraag indienen.
Het betreft organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, voor jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg.
Ook budgetbeheerbedrijven en bewindvoerders kunnen een aanvraag
indienen. Echter aanvragen waarvoor achter de voordeur gekeken moet
worden (bijvoorbeeld inrichtingskosten, kleding etc.) mogen niet
ingediend worden door budgetbeheerders/bewindvoerders omdat zij
daar geen zicht op hebben.
Het gaat om aanvragen waarbij, naar het oordeel van de hulpverlener,
urgente financiële hulp nodig is die niet op andere wijze geboden kan
worden.
Er is derhalve geen rechtstreeks contact tussen de belanghebbende en
de stichting. De aanvragen worden ingediend met behulp van een
aanvraagformulier. Dit formulier wordt aangevuld met een ‘sociale
rapportage’, waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de
noodsituatie waarin de belanghebbende verkeert.
Getracht wordt om binnen een werkweek een beslissing te nemen. Bij
hoge urgentie binnen 24 uur. Wanneer nadere informatie is vereist of
indien relevante bewijsstukken ontbreken, wordt contact opgenomen
met de aanvragende hulpverlener. Directe communicatie via telefoon of
mail met de aanvragende hulpverlener en korte lijnen tussen de
bureaumedewerker en het bestuur maken dat er snel gewerkt kan
worden.
De aard van de aanvragen is zeer divers. Het varieert van kosten
aanschaf invalideparkeerkaart tot bijdrage ter voorkoming van een
huisuitzetting. Er worden geen periodieke uitkeringen verstrekt voor de
kosten van levensonderhoud, huisvesting, vervoer etc.
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Casuïstiek
Leefgeld
Echtpaar. Man van 32 en vrouw van 26 jaar met 2 kinderen van 3 jaar en
5 maanden. Op dit moment geen inkomsten. De man had een paar jaar
een succesvol taxibedrijf. ln 2017 heeft hij een conflict gehad met een
klant en dit heeft uiteindelijk geleid tot een aangifte tegen hem.
Hangende dit onderzoek kan hij geen verklaring van onbesproken gedrag
krijgen. Hij kon dus niet meer werken. Hij heeft ingeteerd op spaargeld.
De rechtszaak wordt steeds uitgesteld en heeft hij ook zijn leasewagen
weg moeten doen. Hij heeft zich uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een bijstandsuitkering aangevraagd. Hierop is nog geen
beslissing genomen. Hij is ondersteund de laatste weken door het
diaconaat maar dit houdt op. Het echtpaar is doorverwezen naar de
voedselbank. Verzoek is 3 weken leefgeld a € 80,00 en € 40,00 eenmalig
voor reiskosten voor sollicitatiegespreken. Hij gaat vaak op bezoek bij
potentiële werkgevers. Besloten wordt toe te kennen € 240,00 leefgeld
en € 40,00 reisgeld voor sollicitaties.

Wasmachine
Alleenstaande man van 55 jaar, bijstandsuitkering. Vele schulden. Hij
staat onder bewind. Door zijn verstandelijke beperking is hij erg in de
problemen gekomen. Dakloos geworden etc. Door de bewindvoerder
komt het inmiddels aardig onder controle. Hij heeft maar 1 long en heeft
dus niet veel lucht. Hij heeft geen wasmachine en moet zijn was op de
fiets wegbrengen. Dit kost hem heel veel energie. Verzoek is aan SUN
een wasmachine. Besloten wordt een wasmachine toe te kennen.

Afsluiting energie
Alleenstaande man van 66 jaar, AOW. Rond de € 4000,00 schuld. Hij
ontving voor de ingangsdatum van AOW een bijstandsuitkering. Op de
bijstandsuitkering werden de vaste lasten ingehouden en doorbetaald.
Vanaf ingang AOW moest hij de vaste lasten zelf betalen. Dit heeft hij
niet gedaan. Hij lijdt al jaren aan een drugsverslaving. Hij is wel onder
behandeling maar heeft eind 2017 een terugval gehad. Het is de
bedoeling dat hij onder bewind gaat want hij zal zeer waarschijnlijk nooit
zelfstandig zijn administratie kunnen uitvoeren. Nu is er een dreigende
afsluiting van energie. Kosten € 363,17. Verzoek aan SUN dit te betalen.
Besloten wordt toe te kennen om afsluiting te voorkomen.

Paspoort
Alleenstaande man van 72 jaar. Ontvangt AOW. Is vorig jaar uit huis
gezet wegens huurachterstand. Hij woont nu in sociaal pension. De
begeleider wil orde op zaken brengen in administratie en financiën. Het
probleem is dat hij zijn verblijfsvergunning die bij de IND klaar ligt niet
kan ophalen omdat hij geen geldig Turks paspoort heeft. Hierdoor kan hij
zich nergens legitimeren etc. Kosten € 368,00 voor aanvragen paspoort.
Besloten wordt dit bedrag voor deze kosten toe te kennen.
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Eerste maand huur
Alleenstaande man van 57 jaar. Ontvangt een bijstandsuitkering norm
zak- en kleedgeld. Schulden rond de € 32.000,00. Staat onder bewind. Hij
mag nu zelfstandig gaan wonen en heeft een woning gekregen. Omdat
hij niet heeft kunnen reserveren verzoekt de bewindvoerder € 769,46
voor de eerste huur. Besloten wordt vooralsnog af te wijzen. Mogelijk
komt hij in aanmerking voor bijzondere bijstand. Overigens is er over
juni ook recht op huurtoeslag. Indien bijzondere bijstand wordt
afgewezen kan opnieuw naar de aanvraag worden gekeken.

Signaal hond
Vrouw van 19 jaar. Volgt MBO dierverzorging. Zwakbegaafd, diabetes 1
en jeugdreuma. Besloten is een diabetes signaal hond te zoeken. De
hond waarschuwt 20-30 minuten eerder bij te hoog/laag bloedsuikerspiegel dan de meetapparatuur. Dit kan levensreddend zijn. Ook leert de
hond mensen te waarschuwen als zij niet meer reageert. De kosten van
aanschaf en training bedragen € 8.500,00. Ouders betalen € 4.000,00 en
een fonds betaalt € 750,00 als het bedrag voor 1-4-2018 gedekt is. Er is
nog een bedrag nodig ad € 3.756,00. Verzoek aan SUN dit te betalen. De
zorgverzekering betaalt niets. Besloten wordt de aanvraag af te wijzen
omdat er geen sprake is van urgente nood. Verwijzen naar Stichting
de hond kan de was doen.

Laptop
Alleenstaande vrouw van 29 jaar met 4 kinderen in de leeftijd van 7, 5, 4
en 3. Ontvangt een bijstandsuitkering. Schulden worden nog in kaart
gebracht. Ze staat onder budgetbeheer. Zij wordt begeleid door het
Sociaal Team. Zij is inmiddels aangemeld bij de financiële winkel. Haar is
de sollicitatieplicht opgelegd. Zij wil zich hieraan houden maar kan het
niet. Zij heeft geen laptop. Haar telefoon is aan elkaar geplakt met tape
en zij snijdt haar vinger aan het beeldscherm. Nog niet alle kinderen
gaan naar de basisschool. Het is moeilijk voor haar om met de jongste
naar de bibliotheek te gaan en daar haar sollicitaties te doen. Zij zou erg
geholpen zijn met een laptop zodat zij thuis kan solliciteren. De
bijzondere bijstand is afgewezen. Verzoek aan SUN een laptop ad €
437,99. Besloten wordt toe te kennen.
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Cijfers
Aantal aanvragen
Totaal aantal ingediende aanvragen:
Van de 125 aanvragen zijn er:
Toegekend
Doorverwezen
Afgewezen
Ingetrokken

125
90
13
15
7

Toelichting afwijzing/doorverwijzing/ingetrokken:
Afwijzingsredenen zijn bijvoorbeeld: Nota’s zijn al betaald en er zijn geen
directe financiële gevolgen, er is een aflossingsregeling mogelijk, geen
financiële urgente nood of de aanvrager geeft geen antwoord op de
vragen van de bureaumedewerker.
Redenen voor doorverwijzing zijn veelal verwijzingen naar de bijzondere
bijstand of Financiële Winkel van Delft.
Redenen voor intrekken zijn zeer divers: Bijvoorbeeld dat inmiddels een
andere oplossing is gevonden.

Gezinssituaties
Echtpaar < 65 met kinderen
Echtpaar < 65 zonder kinderen
Alleenstaanden < 23 jaar met kinderen
Alleenstaanden < 23 jaar zonder kinderen
Alleenstaanden < 65 met kinderen
Alleenstaanden < 65 zonder kinderen
Alleenstaanden > 65

18
5
4
3
35
56
4
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Soorten inkomsten
Inkomsten uit arbeid
ZW/WIA/WAJONG/WW
Participatiewet
AOW
WSF
Overig
Zak- en kleedgeld
ANW

23
27
57
6
4
3
4
1

Aard en aantal van de toegekende aanvragen
en bedragen
Energieschuld
Huishoudelijke apparaten
Levensonderhoud
Meubel/stoffering/verhuiskosten
Overige kosten/schulden *
Woonkostenschuld
Ziekte en verzorging/schuld
Kleding/bed/linnen
Studie en opleiding
Fiets/vervoer

Totaal **

10
4
22
11
17
11
21
3
2
7

€
4.374,87
1.356,84
5.447,77
3.645,65
5.973,38
3.945,23
5.101,61
680,00
1.439,59
1.711,80
_____________
€

33.676,74

* Onder de noemer overige kosten/schulden vallen bijvoorbeeld de
griffiekosten van een beroepsprocedure, aanschaf laptop, kosten
invalidenparkeerkaart, kosten van een dierenarts etc.
** Enkele in 2018 toegekende bedragen zijn in 2019 betaald.
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Aanvragende organisaties
Maatschappelijk werk, zorg en welzijn: Totaal 77 aanvragen
Careyn, Delft voor elkaar, Directzorg, Ergotherapie Pijnacker, Humanitas,
Ipse de Bruggen Maatwerk, Impegno, ISOFA, Stichting Jeugdformaat
Pleegzorg, Jongeren lnformatie Punt, KIA project, Kwadraad, Limor,
Stichting MEE, Middin, ROC Mondriaan, Stichting Perspektief, Reinier de
Graaf Groep, Schuldhulpmaatje Midden-Delfland, Stichting Siriz,
Instituut Sociaal Raadslieden, Wonen Midden-Delftland.
Bewindvoering/budgetbeheer: Totaal 27 aanvragen
Beschermingsbewindkantoor Nederland, Budget Advies Team,
Budgetbeheer Den Haag BV, Stichting Budgetzorg, Finad Dienstverlening,
h.u.g.s. Bewindvoering, JR Budgetbeheer en advies, Myrtax
bewindvoering budgetbeheer, Restart bewindvoering & beheer, Schwarz
Sociaal Budgetbeheer, Stichting Budgethulp, Veritas
Vertegenwoordiging.
Gemeenten: Totaal 21 aanvragen
Financiële winkel van Delft, Klantcontactcenter team inkomen gemeente
Delft, Jongerenloket Delft, Kernteam Pijnacker, Gemeente MiddenDelfland, Sociaal Team Delft, Delft Support, Team Jeugd Delft.
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Verdeling van de toekenningen over de
vermogensfondsen
Stichting Boschuysen
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Fonds 1818
Fonds DBL
Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers
Ridderlijke Duitsche Orde
Nalatenschap De Drevon
Gemeente Delft
Bijdrage Vestia

€ 4.000,00
€ 2.291,18
€ 6.054,66
€ 3.068,32
€ 1.853,14
€ 4.064,04
€ 3.000,00
€ 8.794,56
€
550,84
------------------€ 33.676,74

Stichting Urgente Noden Delft e.o. | Jaarverslag 2018

11

Terugblik over 2018
Ook nu sluiten we het jaar weer af met de constatering dat het aantal
aanvragen bij SUN Delft e.o. is gedaald. De maatregelen op lokaal
niveau, die preventie en bestrijding van armoede met als motief "eerder
melden is minder aanmanen en minder afsluiten" tot doel hebben,
beginnen hun vruchten af te werpen. Het aantal aanvragen in 2018
bedroeg 125 (in 2017 nog 138).
De werkwijzen en formulieren van SUN zijn afgelopen jaar in het kader
van de nieuwe privacywetgeving tegen het licht gehouden en op een
aantal plaatsen aangepast.
Bij het 10 jarig bestaan van SUN in 2018 werd stilgestaan, niet met
champagne maar met een uitvoerig interview in de Delftse katern van
het Algemeen Dagblad. Ook Stadsradio Delft besteedde, door middel
van een interview met de voorzitter, aandacht aan het 2e lustrum van
SUN.
De gesprekken over een meer intensieve praktische samenwerking
tussen de lokale stichtingen en SUN Nederland hebben helaas nog niet
tot resultaat geleid.
De samenwerking met de gemeenten en diverse hulpverlenende
instellingen, de basis van het werk van SUN, verliep wederom plezierig.
De bijdragen van de fondsen maakten het ons mogelijk om urgente
noden te lenigen waarvoor geen voorliggende voorzieningen
beschikbaar waren.

Vooruitblik voor al lopend jaar 2019
Inmiddels in april 2019 kunnen we constateren dat het aantal aanvragen
bij SUN Delft e.o. ongeveer gelijk loopt met het aantal in dezelfde
periode van vorig jaar. Dat bevestigt ons in de opvatting dat het
onderwerp schulden en met name schuldenpreventie hoog op de
politieke agenda moet blijven staan. Het maatwerk, ook vertaald in een
potje geld waarmee professionals kunnen doen wat nodig is voor
mensen met gestapelde problemen op het gebied van werk, geld,
wonen, gezin en gezondheid, moet verder worden uitgebreid. Immers
een klein ( en snel) bedrag kan soms een groot verschil maken in het
voorkomen van erger.
Aandacht ook voor het feit dat goed moet worden afgestemd, om te
voorkomen dat de oplossing voor het ene probleem struikelt over de
aanpak van het andere. Dat geldt ook voor de situatie dat de overheid
tegelijkertijd hulpverlener en grootste schuldeiser is.
Als intermediair tussen de gemeenten, de verschillende zorgverleners en
de geldverstrekkende fondsen zal SUN Delft e.o. ook dit jaar weer
gedreven en zorgvuldig haar taak vervullen.
Leja van der Hoek, voorzitter
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