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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, PijnackerNootdorp 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
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 publiek
en privaat samen te 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 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 (SUN N) neemt hierin het voortouw. De bestaande
noodhulpbureaus hebben via het Landelijk Beraad contact met elkaar. Voor
informatie in welke gemeenten een noodhulpbureau is gevestigd zie
website www.sunnederland.nl.
In 2021 was landelijk overleg met de collega's SUN's mede door corona niet
eenvoudig. Gelukkig kon er digitaal toch een enkele maal worden gesproken
o.a. over landelijke samenwerking in een nieuwe rechtspersoon en de
relatie met SUN N. Er komen begin 2022 concept statuten voor een
Vereniging Urgente Noden Nederland (VUN N). Daarna kan hopelijk de
samenwerking VUN N en SUN N op meer gelijkwaardige basis worden
vormgegeven. Het zou te mooi voor woorden zijn, en zeker in het belang
van de doelgroep waarvoor noodhulpbureaus ooit in het leven zijn
geroepen, wanneer deze vereniging en deze stichting in één rechtspersoon
opgaan. Immers gezamenlijke fondsenwerving, kennis delen, onderwerpen
landelijk agenderen (denk aan tandheelkundige zorg terug in het basis
pakket) en te vergelijken data opwerken zijn zaken in belang van allen.
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SUN Delft e.o.
Doel
SUN Delft e.o. verleent financiële steun aan inwoners van Delft, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, 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 geldgevende fondsen en donateurs.
Over 2021 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
•
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.
Het bestuur van Stichting Urgente Noden Delft en omgeving bestaat uit:
Mevrouw L.J. (Leja) van der Hoek (voorzitter)
De heer G.H.J. (Hans) Rosier (penningmeester)
De heer J.W.H. (Jan Willem) Sixma baron van Heemstra (tot 1-6-2021)
De heer F.C. (Cornelis) van Aerssen Beyeren van Voshol (vanaf 1-62021)
Mevrouw D. (Diana) Nieuwpoort (periode november 2020-voorjaar
2021 met zwangerschapsverlof; wordt vervangen door A. (Ard)
Henseler)
Mevrouw I. (Inge) Weijts
De heer H.R. (Ruud) Diemers
Het bestuur maakt dankbaar gebruik van de adviezen van een Delftse
tandarts bij het beoordelen van aanvragen betreffende het gebit.
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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 door het bestuur, 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.
De werkwijze is geheel conform de AVG.
Bureaumedewerker: Mevrouw N. (Nancy) Wijnveen tot 1/4/2022
Vanaf 1-4-2022 de heer F. (Fulco) Blokker
Bereikbaar dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. U kunt
buiten deze tijden de voicemail inspreken of mailen naar
info@urgentenodendelft.nl. Telefoon: 06-22573983.
Vervangend bureaumedewerker: Mevrouw M. (Marieke) Simons.
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Casuïstiek
Fiets
Meisje van 15 jaar. Sinds juni 2021 woonachtig in een logeerhuis van
Jeugdformaat. Opgegroeid in Somalië bij grootouders. Toen zij 7 was
werd zij plots naar Nederland gestuurd en moest zij wonen bij een
"moeder" die zij helemaal niet kende. Dit liep niet goed en zij kwam in
een pleeggezin terecht. De echte biologische moeder is onlangs van
Nederland naar Italië geëmigreerd. Eten, onderdak en school worden
door Jeugdzorg betaald. Zij krijgt verder geen geld. Zij heeft dringend
een fiets nodig om naar school te gaan. Verzoek een fiets toe te kennen.
Besloten wordt een fiets toe te kennen (met een extra slot).

Apotheek
Alleenstaande man van 47 jaar, ontvangt uitkering Participatiewet,
schulden rond de € 49.000,00. Staat onder bewind. Hij is levensbedreigend ziek geweest en is nu weer redelijk stabiel, maar moet zijn
medicijnen nemen. Hij moet een eigen bijdrage voor die medicijnen
betalen en heeft een schuld bij de apotheek ad € 358,93. De apotheek
wil nu geen medicijnen meer leveren. lnmiddels reserveert de
bewindvoerder maandelijks voor deze eigen bijdrage, maar de
openstaande schuld moet eerst betaald worden. Verzoek € 358,93 te
betalen. Besloten wordt de schuld bij de apotheek te voldoen.

Vloerbedekking
Vrouw 43 jaar met 2 kinderen van 13 en 11 jaar. lnkomen uit arbeid.
Schulden rond de € 70.000,00. Zij is sinds kort gescheiden. De man
woont nog in hetzelfde huis, op een verdieping boven. De woning gaat
door de bank verkocht worden. Zij hopen daarmee de schulden te
kunnen afbetalen. De vrouw heeft nu een andere woning gekregen .Zij
moet er zo snel mogelijk uit want de spanning met haar ex man is te
snijden. Ook voor de kinderen is het niet goed nog langer in de echtelijke
woning te blijven wonen. Verzoek vloerbedekking € 961,55 voor de
nieuwe woning. Het betreft een 4-kamerwoning. Besloten wordt
vloerbedekking toe te kennen.

Bril
Echtpaar van 26 en 24 jaar met 1 kind van 1 jaar. Beiden een Wajong
uitkering. Man onder bewind en vrouw bij een ander kantoor onder
budgetbeheer. Man schulden € 22.500,00. De inkomsten/schulden van
de vrouw worden niet bekend gemaakt, want daar is volgens de
budgetbeheerder moeilijk aan te komen omdat de vrouw bij een ander
onder budget beheer is. De man betaalt kostgeld aan zijn partner ad
€ 525,00 per maand. Verzoek is om de kosten van een bril ad € 186,00
toe te kennen omdat hij dat niet kan betalen. Besloten wordt de
aanvraag af te wijzen wegens ontbreken van informatie over de
inkomsten/uitgaven van partner.
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Sterilisatie kat
Alleenstaande vrouw van 48 jaar. WIA uitkering. Schulden € 36.212,68.
Staat onder bewind. Zit in de minnelijke schuldhulpverlening. Woont
beschermd. Wordt binnenkort opgenomen in een speciale zorginstelling
voor een half jaar. Haar kat wordt in die periode verzorgd door een
vriendin. Maar de vriendin woont beneden en daar komt de kat in
aanraking met andere katten. Om kleintjes te voorkomen moet zij
gesteriliseerd worden. Besloten wordt € 120,00 toe te kennen voor de
sterilisatie van de kat.

Boekhouding
Echtpaar van 31 en 25 jaar met 1 kind van 1 jaar oud. Hij werkte altijd in
de kassenbouw, meest in het buitenland. Is ziek sinds 2020. Door de
corona kan hij ook niet meer naar het buitenland. Hij heeft een paar
keer TOZO aangevraagd. Hij is aangemeld bij de financiële winkel van
Delft voor ondernemers. Na het ontvangen van aanmaningen van de
belastingdienst is hij bij de boekhouder gaan informeren maar deze
bleek te zijn overleden. Nu moeten de aangiftes 2019 en 2020 nog
gedaan worden. Dit kost € 2400,00. Besloten wordt € 2400,00 toe te
kennen.

Lening inrichtingskosten
Alleenstaande vrouw van 70 jaar. AOW en 2 pensioenen. Netto
€ 2000,00. Schuldhulpverlening via krediet van GKB. Zij blijft in nazorg
budgetbeheer. Zij woonde in een te dure woning en moest verhuizen. Zij
gaat nu naar Delft verhuizen. Zij is opgenomen in een GGZ instelling. Zij
is ontzettend gestrest en mag niet eerder naar huis voor haar woning is
gestoffeerd. Het is nieuwbouw en helemaal kaal. Ze heeft een aanvraag
bijzondere bijstand ingediend, maar dat duurt te lang. Verzoek aan SUN
is een lening in afwachting van bijzondere bijstand. Zij had zelf een
reservering van € 800,00. Zij heeft nog € 700,00 voor laminaat nodig,
€ 350,00 voor behang en € 350,00 voor een kookplaat. (geen gas) Zij kan
niet zelf leggen en behangen. Besloten wordt € 1500,00 in de vorm van
een lening toe te kennen in afwachting van aanvraag bijzondere
bijstand.

Tandartskosten
Alleenstaande weduwe van 58 jaar. Opgenomen in een inrichting. Zij
ontvangt zak- en kleedgeld. Hierop wordt een pensioen gekort van
€ 276,32. Schulden rond de 23.000,00. Zij staat onder bewind.
Zij heeft haar gebit niet goed verzorgd en heeft nu een probleem. Zij is in
verband met een schuld niet aanvullend verzekerd. Zij heeft geen
voortanden en op de rest kan zij niet kauwen. Zij schaamt zich erg en
heeft hierdoor geen sociale contacten.
Besluit: Toekennen € 1162,28 minus bijdrage zorgverzekering uit
basisverzekering (prothese)

7
Stichting Urgente Noden Delft e.o. | Jaarverslag 2021

Cijfers
Aantal aanvragen
Totaal aantal ingediende aanvragen:
Van de 86 aanvragen zijn er:
Toegekend
Doorverwezen
Afgewezen
Ingetrokken

86
62
7
16
1

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 intrekken zijn zeer divers: Bijvoorbeeld dat inmiddels een
andere oplossing is gevonden.
Reden van verwijzingen: bij het beoordelen van de aanvraag lijkt een
logische mogelijkheid bij een andere instantie meer voor de hand te
liggen, bijv. de Financiële winkel.

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
Echtpaar > 65

8
2
0
3
17
49
4
3
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Soorten inkomsten
Inkomsten uit arbeid
ZW/WIA/WAJONG/WW
Participatiewet
AOW
Studiefinanciering
Overig

4
24
48
7
1
2

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

Totaal **

6
4
8
5
7
8
7
4
1
4

€
2.715,39
€
779,36
€
5.833,31
€
2.927,62
€
5.783,31
€
1.661,91
€
2.163,79
€
1.087,54
€
550,55
€
2671,97
_____________
€

26.174,75

* Onder de noemer overige kosten/schulden vallen bijvoorbeeld de
griffiekosten van een beroepsprocedure, aanschaf laptop, kosten
invalidenparkeerkaart, kosten van een dierenarts etc.
** Enkele in 2020 toegekende bedragen zijn in 2021 betaald.
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Aanvragende organisaties
Maatschappelijk werk, zorg en welzijn: Totaal 49 aanvragen
Atlas Thuiszorg, Delft voor Elkaar, Directzorg, GGZ Delfland, Ipse de
Bruggen, Isofa Schuldhulpmaatje Delft, Stichting Jeugdformaat, Stichting
Kompassie,
Koninklijke
Visio,
Kwadraad
Maatschappelijke
Dienstverlening, Limor, Stichting Maaszicht, Stichting Middin, Oprecht,
Pameijer, Stichting Perspektief, Stichting MEE.
Bewindvoering/budgetbeheer: Totaal 29 aanvragen
Beschermingsbewindkantoor Nederland, Bewindvoering Holland B.V.,
Bilancio Budget, Stichting CAV, Finad Dienstverlening, Mijn Geldkompas,
Noordzij Beschermingsbewind B.V., Ornithos Bewind, Restart
Bewindvoering en Beheer, Schwarz Sociaal Budgetbeheer, Sova Bewind,
Stichting Budgetbeheer, van den Bosse Bewindvoeringen, Stichting
Veritas, Vinkestijn Bewindvoering.
Gemeenten: Totaal 8 aanvragen
Delft Support, Financiële Winkel van Delft, Gemeente PijnackerNootdorp, Kernteam Pijnacker.
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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
Gift particulieren

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€
300,00
_____________

Totaal

€ 12.300,00
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Terug- en vooruitblik
Niet verwacht, laat staan gehoopt, wel gevreesd en die vrees werd
waarheid, want ook in 2021 werd ons aller leven door corona bepaald.
Hoewel het vaccineren in januari begon en er uiteindelijk eind van het
jaar velen twee maal geprikt waren en ook een booster hadden
ontvangen, was het land lang op slot. Zo ook Delft en omgeving. Steunen herstelpakketten ten spijt was het voor velen wederom een moeilijk
jaar. Andere aspecten van een langdurige epidemie, zoals mentale
problemen als gevolg van weinig contacten, thuiswerken, niet naar
school maar thuisonderwijs, vroegen de aandacht.
Eigenlijk tot onze verbazing is de realiteit dat, net als in het vorige jaar,
voor SUN Delft e.o. 2021 niet betekende een hausse aan aanvragen.
Neen, de stabilisatie in het aantal ontvangen noodhulp verzoeken zette
zich voort. Stilte voor de storm? Moeilijk om hier nu voorspellingen op
los te laten. Het nieuws volgend met de alarmerende berichten over
oplopende inflatiecijfers, met name veroorzaakt door de stijgende
energieprijzen, zou 2022 wel eens anders kunnen uitpakken.
Wederom blijkt dat onze tandheelkundig adviseur onmisbaar is. 16% van
de aanvragen voor noodhulp in 2021 betreft tandartskosten.
In het eerste kwartaal 2022 kwam het bestuur weer op sterkte en zijn
we erin geslaagd om een opvolger te vinden voor onze zeer
gewaardeerde bureaumedewerkster, die in mei gaat genieten van een
welverdiend pensioen.
De hoop en verwachting is dat met het vrijer worden van de Coronaregels de voorlichting weer breed kan worden opgepakt en meer
contacten tussen hulpverleners en cliënten mogelijk worden.
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.

Leja van der Hoek
Voorzitter Stichting Urgente Noden Delft e.o.
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Financieel aan de grond,

geen regeling waarop nog kan worden teruggevallen?

SUN Delft biedt uitkomst.

Een aanvraag indienen:
Geregistreerde en erkende hulpverlenende
organisaties (zoals maatschappelijke
dienstverlening, jeugdhulp, geestelijke
gezondheidszorg) kunnen een aanvraag doen via
het aanvraagformulier (zie de site). Bij twijfel
vooraf telefonisch contact opnemen met het bureau
van SUN is wel zo handig. We kunnen meedenken
en ook adviseren of verwijzen naar bereikbare
voorzieningen.
Waarvoor een aanvraag?
In geval van urgente nood bij dreigende
huisuitzetting, afsluiting van water, aanschaf van
duurzame gebruiksgoederen voor in huis, maar ook
van een fiets, van een bril of bij een noodzakelijke
tandartsbehandeling.

info@urgentenodendelft.nl
www.urgentenodendelft.nl

SUN = Samenwerken
De Stichting Urgente Noden Delft e.o. is een
noodhulpbureau. Op basis van publiek private
samenwerking wordt door landelijke en lokale geld- 				
gevende fondsen, geregistreerde hulpverlenende en
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Stationsplein 1
2611 BV DELFT
Website: www.urgentenodendelft.nl
Tel.: 0622 57 39 83

Behandeling aanvraag, idee van de
toegekende bedragen
Getracht wordt binnen een werkweek
een beslissing op een aanvraag te nemen,
het kan desnoods ook binnen 24 uur.
De toegekende bedragen variëren van
40 euro voor een week leefgeld tot
ongeveer 1500 euro voor het voorkomen
van een woningontruiming.
In uitzonderingsgevallen is ook een
lening mogelijk.

