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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 2023 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 2023 
 
Bij het opstellen van de begroting voor het lopende jaar (2022), in juli 2021, lieten de cijfers tot dan 
een vergelijkbaar beeld zien met de die van eerdere jaren. We schreven in het Begrotingsplan 2021: 
“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).” 
 
In de periode juli-december 2021 steeg echter het aantal aanvragen, zowel als het aantal 
toekenningen, voor noodhulp sterk. Over het hele jaar 2021 kenden wij in totaal 78 aanvragen voor 
noodhulp (soms gedeeltelijk) toe voor een totaalbedrag van meer dan EUR 61.000. Beide getallen, 
zowel het aantal als het totaal van de noodhulp in EUR, zijn een record in de historie van SunZ. Wij zien 
dit eerder overigens als een dieptepunt. 
 
Het goede nieuws is, dat hulpverleners met cliënten die in de problemen zijn gekomen ons dus goed 
weten te vinden. Dat is iets waar we als bestuur en bureaucoördinator ons steeds voor inzetten. We 
zien dus ook dat, met het wegebben van de coronamaatregelen, het voor de hulpverleners weer 
makkelijker wordt om contact te hebben met hun cliënten en weer op huisbezoek kunnen. Door het 
persoonlijke en fysieke contact worden noodsituaties eerder gesignaleerd en kan er eerder worden 
geïntervenieerd.   
 
We hopen dat corona (en de daarbij horende beperkende maatregelen) geen come-back zal maken 
omdat we verwachten dat in de huidige situatie van de sterk stijgende prijzen voor voeding en zeker 
ook energie een toenemend aantal inwoners van Zoetermeer met betalingsproblemen te maken zal 



Stichting Urgente Noden Zoetermeer – Begrotingsplan 2023 pagina 3 
 

krijgen. Voor velen was voor het voorzien in de kosten van levensonderhoud en het betalen van de 
vaste lasten al een hele uitdaging, een uitdaging die zeker groter is geworden. We zien nu al, zij het 
nog met mate, dat er stevige aanvragen worden ingediend voor noodhulp in verband met 
huurachterstanden. Deze huurachterstanden kennen vaak een oorsprong in de sterk gestegen kosten 
voor levensonderhoud. 
 
Zoals elk jaar is het voorspellen van de te verwachten aanvragen voor noodhulp een lastige klus. Het 
voelt alsof nu vooruitkijken naar het volgende kalenderjaar nóg lastiger is dan anders. Als de 
energieprijzen en voedingsmiddelen nog verder oplopen en er tegelijkertijd ook een economische 
teruggang wordt ingezet zullen de aanvragen zeer sterk stijgen. De economisch teruggang zal, net als 
eerder het geval was, vaak betekenen dat werkgevers als eerste snijden in hun flexibele schil. Een 
groot deel van de cliënten met betalingsproblemen en acute financiële nood hebben banen die in dit 
deel van de beroepsbevolking zijn te vinden. 
 
Kijkend naar de eerste paar maanden van 2022 zien we een beeld dat consistent is met dat van 
eerdere jaren. Het gemiddeld aantal aanvragen ligt nu onder de 10-12 per maand en tegelijkertijd zien 
we dat het gemiddelde niveau van deze aanvragen met EUR 1.000 hoog is. We vinden het zeer 
aannemelijk dat we voor 2022 gaan uitkomen op een niveau van aanvragen en giften voor noodhulp 
dat in lijn ligt met dat van 2021. 
 
Gegeven de geschetste factoren hierboven menen wij dat voor 2023 de te verwachten uit te keren 
noodhulp minimaal zal uitkomen op het niveau van de realisatie van 2021 (iets meer dan EUR 60.000). 
Daarbij is er een gerede kans dat het aantal aanvragen en het uit te keren bedrag aan noodhulp het 
oude “record” zal gaan overtreffen. Dit wordt dan veroorzaakt door het toegenomen aantal 
aanvragen, dat dan zal uitkomen boven de range van gemiddeld 10-12 per maand, het gemiddeld 
stijgende niveau van aangevraagde noodhulp en het stijgende toekenningspercentage (in 2021 bijna 
55% van aanvragen).  
 
Voor de begroting van 2023 nemen wij als uitgangspunt 130-150 aanvragen voor noodhulp, waarvan 
we ongeveer 55% verwachten toe te kennen op een niveau van rond EUR 800. Daarmee komt het 
budget voor noodhulp voor 2023 uit op EUR 60.000, 20% hoger dan het budget zoals we dat voorzagen 
in onze begroting voor het lopende jaar (2022). 
 

Verwachtingen voor de exploitatiekosten en supermarktbonnen in 2023 
 
Voor de verwachte exploitatiekosten hebben we gekeken naar de realisatie in 2021 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 
2023 komt uit op EUR 19.150 en ligt daarmee rond hetzelfde niveau als vorig jaar. Voor een uitsplitsing 
van de diverse verwachte exploitatiekosten verwijzen we naar het overzicht op de laatste pagina van 
deze begroting. Voor de financiering van de exploitatiekosten zullen we subsidieverzoek indienen bij 
de gemeente Zoetermeer. 
 
Voor supermarktbonnen hadden we voor het lopende jaar (2022) een lager bedrag aan subsidie (EUR 
3.500) bij de gemeente Zoetermeer aangevraagd dan in de afgelopen jaren (EUR 32.500). Deze lagere 
aanvraag dan historisch hield met name verband met de relatief hoge eindvoorraad 
supermarktbonnen in 2020 en de wijziging in het systeem van aanvragen van subsidie voor de 
supermarktbonnen.  
 
Zoals we in de begroting voor 2022 al schreven willen we voor 2023 weer een subsidiebedrag van EUR 
32.500 voor supermarktbonnen aanvragen. We verwachten dat in 2023 het gemiddelde bedrag per 
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maand aan verstrekte supermarktbonnen zal toenemen tot EUR 2.500 – EUR 3.000, waardoor we 
verwachten op een niveau van EUR 32.500 voor het jaar te gaan uitkomen. Voor dit bedrag zullen we 
de aanvraag bij de gemeente Zoetermeer indienen. 
 
Voor 2023 is de totale begroting van SUN Zoetermeer daarom door het bestuur vastgesteld op € 
113.250 conform het overzicht op de volgende pagina. 
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BEGROTING UITGAVEN EN INKOMSTEN IN 2023 
 

 

 Begroting 2023 SunZ

Uitgaven 

Te verstrekken noodhulp:

60.000,00€                

Aanschaf supermarktbonnen 2023 32.500,00€                

Exploitatiekosten, waarvan

- Afschrijvingskosten 3.800,00€     

- Huisvestingskosten 6.000,00€     

- Administratiekosten 1.700,00€     

- Accountantskosten 3.250,00€     

- Kantoorkosten 3.000,00€     

- Reis- en verblijfkosten 100,00€        

- Algemene kosten 2.400,00€     

- Bankkosten 500,00€        

Totaal van exploitatiekosten: 20.750,00€                

Totaal uitgaven 113.250,00€              

Inkomsten 

Subsidie Gemeente Zoetermeer exploitatiekosten SUN Z 2023 19.150,00€                

Subsidie Gemeente Zoetermeer voor supermarktbonnen 2023 32.500,00€                

Vrijval ontvangen subsidies voor aanschaf Pivio: 1.600,00€                  

Aanvragen voor Giftenbudget bij

- Stichting Fonds 1818 27.500,00€  

- Fonds DBL 12.000,00€  

- Fonds Dutry De Drevon 6.000,00€     

- M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 5.000,00€     

- Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers 5.000,00€     

- Andere aan te boren fondsen en/of onttrekking bestemmingsreserve SUN Z 4.500,00€     

Totaal van aanvragen voor giftenbudget: 60.000,00€                

Totaal inkomsten 113.250,00€              


