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De Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) stelt zich ten doel: 
"Het voorzien in materiele 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, wat als doel heeft om door middel 
van het verstrekken van een kleine lening problematische schulden te voorkomen. Er gaat 
duidelijk een preventieve werking van 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 2020 een bureaumedewerker ter beschikking 
gesteld. Ook is voorzien in een achtervang van deze bureaumedewerker.  
 

Verwachtingen voor het Noodfonds voor 2020 
 
De begroting van 2020 is een schatting gebaseerd op het aantal aanvragen voor het 
Noodfonds over de laatste 4 kwartalen waarover we gegevens tot onze beschikking hebben. 
Dit betreft het vierde kwartaal van 2018 tot en met het derde kwartaal van 2019. Daarnaast 
baseren we ons op de te verwachten ontwikkelingen in de komende periode en nemen we de 
ervaringen van andere Urgente Noden bureaus in gemeenten van vergelijkbare omvang mee. 
Ten aanzien van verwachte ontwikkelingen houden we specifiek ook rekening met de 
verwachte invloed van de bezuinigingen die door de gemeente Zoetermeer voor bestuursjaar 
2020 zijn aangekondigd. Ook verwachten we dat de oplopende energiekosten invloed zullen 
hebben op het aantal aanvragen. 
 
Over de 12-maands periode tot en met eind oktober 2019 nam SunZ voor het Noodfonds 123 
aanvragen in behandeling, waarvan er 56 (= ca. 46 %) zijn toegewezen met een gemiddeld 
toegewezen bedrag van € 846,-. 
 
Over de achterliggende 12-maands periode tot en met eind oktober 2019 is aan donaties een 
bedrag van € 47.407,- toegekend. 
 
Op basis van het aantal aanvragen in het laatste kwartaal van 2018 en de eerste 3 kwartalen 
van 2019 is de verwachting, dat in 2020 naar schatting 150 aanvragen binnen zullen komen. 
De verdere stijging van het aantal aanvragen, zoals we dat ook over de afgelopen jaren 
hebben gezien, baseren wij op de verwachting dat met de aangekondigde bezuinigingen meer 
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cliënten een beroep op SunZ zullen doen. De ervaring leert, dat het aantal aanvragen 
fluctueert per maand. In de zomermaanden zullen dat er minder zijn en in het voorjaar en 
najaar duidelijk meer, waarbij wij ook dit jaar in december een hoog aantal aanvragen 
verwachten. Wij gaan uit van gemiddeld ca. 12 aanvragen per maand.  
 
SunZ verwacht 50 aanvragen met een gemiddeld bedrag van € 1.000,- per aanvraag toe te 
kennen. Het percentage toewijzing ligt hiermee wat lager dan in de recente periode, dit is 
mede te verklaren doordat we verwachten veel cliënten ook te kunnen doorverwijzen naar 
voorliggende voorzieningen. We merken – in toenemende mate – dat wij daarin een 
belangrijke functie vervullen richting de hulp- en/of dienstverleners die namens de client een 
aanvraag bij ons indienen. 
 
Voor 2020 is de begroting daarom vastgesteld op € 70.500,- conform het overzicht op de 
volgende pagina. 
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BEGROTING UITGAVEN EN INOMSTEN IN 2020 

 

 
 
 

Uitgaven 

Te verstrekken noodhulp: 50.000,00€  

Exploitatiekosten, waarvan

- Afschrijvingen 3.600,00€     

- Huisvestingskosten 6.000,00€     

- Accountantkosten 3.250,00€     

- Kantoorkosten 4.000,00€     

- Reis- en verblijfkosten 400,00€        

- Algemene kosten 3.250,00€     

Totaal van exploitatiekosten: 20.500,00€  

Totaal uitgaven 70.500,00€  

Inkomsten 

Onttrekking exploitatiekosten aan vooruit ontvangen 

exploitatiebudget Gemeente Zoetermeer: 20.500,00€  

Aanvragen voor Giftenbudget bij

- Stichting Fonds 1818 25.000,00€  

- Fonds DBL 10.000,00€  

- Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting 3.000,00€     

- Stichting Nalatenschap De Devron 4.000,00€     

- M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 2.500,00€     

- Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers 2.500,00€     

- Andere aan te boren fondsen 3.000,00€     

Totaal van aanvragen voor giftenbudget: 50.000,00€  

Totaal inkomsten 70.500,00€  


