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De Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) stelt zich ten doel: 
"Het voorzien in materiële noden van personen verblijvend in de gemeente Zoetermeer, met name 
daar waar niet of niet tijdig wordt voorzien door wettelijke regelingen".  
 
In principe staat SunZ open voor alle aanvragen waarvan een professionele hulp- of dienstverlener 
overtuigd is dat het om een noodzakelijke of zéér wenselijke bijdrage gaat. Indien SunZ een bijdrage 
verstrekt wordt dit gedaan vanuit het Noodfonds. Bij alle aanvragen wordt altijd ook bekeken of er een 
beroep is of kan worden gedaan op voorliggende voorzieningen zoals de (Bijzondere) Bijstand, 
Participatiewet etc.  
 
Naast het Noodfonds beheert SunZ een Sociaal Leenfonds, dat als doel heeft om door middel van het 
verstrekken van een kleine lening problematische schulden te voorkomen. Van het Sociaal Leenfonds 
gaat duidelijk een preventieve werking uit.  
 
Als laatste middel verstrekt SunZ Supermarktbonnen aan mensen die geen geld meer hebben voor de 
eerste levensbehoeften.  
 
Het Sociaal Leenfonds is gevormd uit bijdragen van de Gemeente Zoetermeer en Fonds 1818. De 
kosten van de Supermarktbonnen worden gedragen door de Gemeente Zoetermeer. 
 
Daarnaast heeft de gemeente Zoetermeer voor 2022 een bureaumedewerker ter beschikking gesteld. 
Ook is voorzien in een achtervang van deze bureaumedewerker. Voor de exploitatiekosten van en de 
kosten voor de verstrekking van supermarktbonnen via SunZ wordt jaarlijks een subsidieaanvraag bij 
de Gemeente Zoetermeer gedaan. 
 

Verwachtingen voor het Noodfonds voor 2022 
 
De begroting van 2022 is een schatting gebaseerd op het aantal aanvragen zoals we dat in de 
afgelopen periode, inclusief het “coronajaar” 2020 hebben ontvangen. In het jaarverslag over 2020 
schreven we hierover het volgende: 
“Het Noodfonds ontving in 2020 129 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim EUR 110.000. Van deze 
aanvragen zijn 67 aanvragen (soms gedeeltelijk) toegekend, voor een totaalbedrag (inclusief de uitgaven 
voor de pilot belkosten en de voorziening hospice) van bijna EUR 50.000." 
 
We hadden voor 2021, als naschok vanuit 2020 en het duidelijk worden van de effecten van de corona-
crisis op onze cliënten, verwacht dat we (veel) meer aanvragen zouden ontvangen. Echter, de cijfers tot 
en met juli 2021 laten zien dat het aantal aanvragen en het niveau van de aangevraagde noodsteun op 
het niveau van voorgaande jaren blijft liggen (10-12 aanvragen per maand). Wij vragen ons af of deze 
aanvragen alsnog komen danwel de aanvragers van noodhulp op een andere wijze het hoofd boven 
water hebben weten te houden. 
 
Hoewel een sterke conclusie van de effecten van de corona-crisis ten tijde van het opstellen van de 
begroting voor het komende kalenderjaar nog niet te trekken is, hebben we als bestuur besloten om 
voor 2022 een begroting op te stellen die uitgaat van de noodhulp-niveaus zoals we die hebben gebruikt 
voor het opstellen van onze begroting voor 2020 (toen we bij het opstellen nog geen kennis hadden van 
COVID-19 en haar gevolgen). 
 
Concreet betekent dit dat we voor 2022 tussen 120-150 aanvragen voor acute noodhulp verwachten. 
Dit ligt dan iets hoger dan het huidige niveau van 10-12 aanvragen per maand, we verwachten 
evengoed nog wel dat er nog effecten uit de Corona-crisis naar voren zullen komen in de komende 
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periode. We verwachten dat het percentage van toewijzingen op hetzelfde niveau, ongeveer 50%, van 
de afgelopen jaren zal uitkomen. Net als in voorgaande jaren is het onze verwachting dat we ook in 
2022 veel (hulpverleners van) cliënten kunnen helpen met doorverwijzing naar voorliggende 
voorzieningen. Daarmee is het goed voorstelbaar dat het toewijzingspercentage op een lager niveau 
dan 50% zal uitkomen. We merken, ook in de Corona-periode, dat de doorverwijzingsfunctie ertoe 
leidt dat we de onderliggende cliënten kunnen helpen zonder dat dit leidt tot een toename in de 
uitgaven voor noodhulp. 
 
In de afgelopen periode, tussen start van het jaar en medio augustus 2021, hebben we tevens gezien 
dat het bedrag per aanvraag voor noodhulp gemiddeld genomen iets lager ligt dan in de jaren vóór 
Corona, toen we een duidelijke trend naar hogere aanvragen zagen (naar gemiddeld EUR 1.000 per 
aanvraag). Voor 2022 verwachten we dat deze trend gelijk blijft en dat aanvragen gemiddeld zullen 
gaan uitkomen tussen EUR 800 – EUR 900. Uiteraard laat dit zich lastig voorspellen, ook omdat we niet 
weten of bijvoorbeeld het tempo van uithuiszettingen en afsluitingen van gas/water/elektra weer op 
een hoger niveau zullen komen te liggen. Immers, in de afgelopen lock-downs tijdens de Corona-
pandemie zijn uithuiszettingen en afsluitingen niet (of nauwelijks) voorgekomen. 
 
Als we alle cijfers bij elkaar nemen, 120-150 aanvragen voor noodhulp, een toewijzingspercentage 
tussen 40%-50% en een gemiddelde omvang van de aangevraagde noodhulp per cliënt van EUR 800-
900 dan komen we tot een verwachte omvang van de te verstrekken noodhulp in 2022 van EUR 
50.000. Ondanks de onzekerheden rondom bijvoorbeeld het verdere verloop van de Corona-pandemie 
en eventuele inhaaleffecten van aanvragen voor noodhulp hebben we als bestuur ervoor gekozen dit 
niveau van noodhulp als uitgangspunt te nemen voor 2022. 
 
Voor de verwachte exploitatiekosten hebben we gekeken naar de realisatie in 2020 van de diverse 
posten die samen de exploitatiekosten bepalen en daar waar nodig een aanpassing gemaakt voor 
verwachte veranderingen in deze kostenposten. Het totaal van de verwachte exploitatiekosten voor 
2022 komt uit op EUR 19.400 en is daarmee iets lager dan de exploitatiekosten in de begroting van 
2020. Voor een uitsplitsing van de diverse verwachte exploitatiekosten verwijzen we naar het 
overzicht op de volgende pagina. 
 
Voor supermarktbonnen hebben we voor 2022 een lager bedrag aan subsidie (EUR 3.500) bij de 
gemeente Zoetermeer aangevraagd dan in de afgelopen jaren (EUR 32.500). Dit wordt verklaard door 
het feit dat we voor deze subsidie nu op jaarbasis een aanvraag doen, tegelijkertijd met de jaarlijkse 
subsidieaanvraag voor exploitatiekosten. Uit voorgaande perioden hebben we nog een resterende 
voorraad aan supermarktbonnen, waardoor we voor 2022 toekunnen met een lagere subsidie. We 
verwachten dat in 2023 de subsidieaanvraag voor supermarktbonnen weer dichterbij het eerdere 
subsidiebedrag van EUR 32.500 zal liggen. 
 
Voor 2022 is de totale begroting van SUN Zoetermeer daarom door het bestuur vastgesteld op 
 € 74.500 conform het overzicht op de volgende pagina. 
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BEGROTING UITGAVEN EN INKOMSTEN IN 2022 
 

 
 
 

Begroting 2022 SunZ

Uitgaven 

Te verstrekken noodhulp: 50.000,00€                

Aanschaf supermarktbonnen 2022 3.500,00€                  

Exploitatiekosten, waarvan

- Afschrijvingskosten 3.800,00€     

- Huisvestingskosten 6.000,00€     

- Administratiekosten 1.700,00€     

- Accountantskosten 3.500,00€     

- Kantoorkosten 3.000,00€     

- Reis- en verblijfkosten 100,00€        

- Algemene kosten 2.500,00€     

- Bankkosten 400,00€        

Totaal van exploitatiekosten: 21.000,00€                

Totaal uitgaven 74.500,00€                

Inkomsten 

Subsidie Gem Zoetermeer exploitatiekosten SUN Z 2022 19.400,00€                

Subsidie Gem Zoetermeer voor supermarktbonnen 2022 3.500,00€                  

Vrijval ontvangen subsidies voor aanschaf Pivio: 1.600,00€                  

Aanvragen voor Giftenbudget bij

- Stichting Fonds 1818 25.000,00€  

- Fonds DBL 10.000,00€  

- Stichting Nalatenschap De Devron 5.000,00€     

- M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 3.000,00€     

- Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers 3.000,00€     

- Andere aan te boren fondsen en/of onttrekking bestemmingsreserve SUN Z 4.000,00€     

Totaal van aanvragen voor giftenbudget: 50.000,00€                

Totaal inkomsten 74.500,00€                


