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Beleidsplan Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard, 2023 
25-05-2022 

 

Historie en totstandkoming van de Stichting 

Inleiding 

Na een onderzoeksfase en een voorbereidende fase is door een breed gedragen oprichtingscommis-

sie op 16 november 2016 de Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard opgericht. Statutair is daarbij 

de volgende doelstelling vastgelegd.  

a. Het lenigen dan wel verzachten van urgente (financiële) noden van personen of groepen van 

personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet 

afdoende of niet tijdig voorzien; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin ver-

band houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Deze doelstelling is nog steeds van kracht. SUN Krimpenerwaard heeft een Noodfonds (giften) en 

sinds februari 2020 ook een Sociaal Leenfonds. 

Het bestuur van de Stichting 

Het bestuur van de SUN Krimpenerwaard bestaat uit 10 personen. Deze zijn allen betrokken of be-

trokken geweest bij de gemeente, de schuldhulp- en schulddienstverlening, fondsen, vrijwilligersor-

ganisaties thuisadministratie, kerken en maatschappelijke organisaties. Zo is een tripartiet, maat-

schappelijk betrokken bestuur ontstaan, waarbij deelneming in het bestuur op persoonlijke titel 

plaatsvindt en waarbij het bestuur tegelijkertijd kan bogen op een ruime ervaring in het veld van 

(nood-)hulpverlening, kerken en fondsen. 

Er is op dit moment een Algemeen Bestuur, dat toeziet op de naleving van doelstelling en beleid. On-

derdeel daarvan uitmakend is het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester, lid), 

dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse, praktische uitvoering. Op dit moment wordt gekeken of er 

nog wijzigingen moeten plaatsvinden in het kader van de nieuwe wet WBTR. Als het nodig is, wordt 

de werkwijze en/of de statuten in de zomer/najaar van 2022 gewijzigd. 

Het vastgestelde beleid 

Taken: 

De Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard heeft als taak: 

- Het bieden van eenvoudige, niet bureaucratische, snelle en tijdige hulp; als het moet binnen 

24 uur. Het maakt daartoe afspraken met hulpverlenende instellingen. 

- Het trachten te verwerven van de financiële middelen die noodzakelijk zijn om de voorko-

mende (financiële) noden te kunnen lenigen, dan wel te verzachten. 
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- De inrichting van een goede bemiddeling om als eerste voorliggende voorzieningen te active-

ren. 

o Het geven van goede, gerichte service en voorlichting aan partners. In het bijzonder 

de hulpverlening, maar ook maatschappelijke instellingen en kerken. 

o Het nastreven van aandacht voor inbedding van financiële ondersteuning in de hulp-

verlening die wordt geboden.  

In 2020 is – na een verkennende en voorbereidende fase – een sociaal leenfonds toegevoegd aan de 

dienstverlening van SUN Krimpenerwaard. Dit gebeurde in een samenwerking tussen SUN Krimpe-

nerwaard, gemeente Krimpenerwaard, Humanitas Midden-Holland en Stichting Budgethulp Krimpe-

nerwaard/Schuldhulpmaatje. Het sociaal leenfonds is sinds februari 2020 operationeel. Doel is pre-

ventie van problematische schulden door sociale leningen te verstrekken bij een kleine schuldenlast. 

De gemeente Krimpenerwaard heeft het sociaal leenfonds eenmalig ‘gevuld’ met € 30.000, -. SUN 

Krimpenerwaard voert het uit en wordt bij de individuele aanvragen geadviseerd door Humanitas 

Midden Holland en Stichting Budgethulp Krimpenerwaard/Schuldhulpmaatje. 

Criteria 

Bij het al dan niet toekennen van een gift of een sociale lening hanteert SUN Krimpenerwaard de 

volgende criteria: 

- Er moet sprake zijn van incidentele urgente nood; 

- Er moet schuldhulpverlening voor de cliënt zijn ingezet; 

- De aanvraag is door een (hulpverlenings-)instantie, de gemeente of een bewindvoerder inge-

diend; 

- De cliënt moet woonachtig zijn in de gemeente Krimpenerwaard; 

- Er moet zijn onderzocht of een voorliggende voorziening ingezet zou kunnen worden; 

- Er moet door het toekennen van de gift of lening perspectief zijn op verbetering van de situa-

tie van de cliënt. 

Voorwaarden verbonden aan de verstrekking van noodhulp door SUN Krimpenerwaard: 

- SUN Krimpenerwaard hanteert een maximumbedrag van € 750 per toezegging;  

- In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken. 

- Giften zijn in principe incidenteel voor 1 huishouden. SUN Krimpenerwaard geeft geen perio-

dieke giften voor vaste kosten, zoals levensonderhoud, huisvesting, vervoer, etc. 

- Een eenmalige bijdrage in de kosten van levensonderhoud kan alleen worden verstrekt, als 

de belanghebbende tijdelijk geen inkomen heeft, wanneer er beslag ligt op het inkomen of 

de bankrekening is geblokkeerd. 

- Er worden geen bijdragen verstrekt in de kosten van familiebezoek, adoptie, studie in het 

buitenland en gezinshereniging. 

- Een bijdrage van SUN Krimpenerwaard wordt in principe aan de hulpverlenende instantie 

overgemaakt of rechtstreeks aan de leverancier of schuldeiser. 



 

3 
 

Criteria en voorwaarden bij het toekennen van sociale leningen 

- Een sociale lening voor een alleenstaande al dan niet met kinderen bedraagt maximaal 

€ 1.750,- en voor een meerpersoonshuishouden maximaal € 2.500,-. 

- De aanvraag moet door een hulpverleningsinstantie, de gemeente of een bewindvoerder 

worden ingediend. 

- De sociale lening draagt bij aan preventie van problematische schulden en biedt perspectief 

op een structureel betere situatie. 

- De lening wordt in maximaal 36 maanden terugbetaald. 

- Tijdens het leentraject ontvangt de cliënt in principe financiële begeleiding om niet opnieuw 

in de problemen te raken en om te werken aan meer financiële zelfredzaamheid. 

Toekenningen of afwijzingen van giften en sociale leningen vinden plaats volgens het vierogen prin-

cipe en volgens de richtlijnen zoals deze zijn bepaald door het Algemeen Bestuur. 

Bereik 

De gemeente Krimpenerwaard kent elf kernen: Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, 

Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk en 

Vlist.  

In totaal heeft de gemeente (per 1-1-2021) ruim 57.000 inwoners. 

SUN Krimpenerwaard biedt inwoners die – al dan niet tijdelijk – in een urgente financiële noodsitua-

tie zijn gekomen ondersteuning. Het gaat veelal om mensen met een lage opleiding en een laag inko-

men of laaggeletterd zijn. Daarnaast zijn er mensen die door een life-event, zoals scheiding, overlij-

den partner, ziekte of ontslag ineens in de financiële problemen komen. 

In 2021 hebben de coronabeperkingen niet heel veel invloed gehad op onze aanvragen. Wel lijkt het 

dat fysiek contact met cliënten of tijdens (inloop) spreekuren wel invloed heeft op het aantal aanvra-

gen dat gedaan wordt. Minder fysiek contact lijkt minder aanvragen te betekenen. Aangezien er 

weer meer fysiek contact is verwachten wij iets meer aanvragen dan in 2021. 

Aanvragende instanties 

In de voorgaande jaren heeft SUN Krimpenerwaard convenanten afgesloten of afspraken gemaakt 

met hulp- en dienstverleningsorganisaties en van deze organisaties zijn ook aanvragen ontvangen. 

Aanvragende instanties zijn onder meer 

• Agathos Thuiszorg • Stichting Budgethulp /Schuldhulpmaatje 

• AZR-zorg • Humanitas Midden-Holland 

• Cyria GGZ • Gemeente Krimpenerwaard 

• Fivoor • Vluchtelingenwerk 

• GGZ Rivierduinen • Welzijn Krimpenerwaard  

• Kwadraad  • GGD Hollands Midden 

• Kwintes • Gemiva SVG 

• Stichting MEE • Siriz 
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Doelstelling voor 2023 

Vergroting naamsbekendheid en samenwerking 

SUN Krimpenerwaard werkt in 2023 actief verder aan de vergroting van naamsbekendheid bij dienst- 

en hulpverleningsinstellingen, kerken en andere betrokkenen, om de participatie van en aan SUN zo 

groot mogelijk te maken. Dit geldt voor zowel het Noodfonds (giften) als voor het Sociaal Leenfonds. 

Door de beperkingen gedurende de coronaperiode zijn er weinig fysieke contacten geweest met het 

brede hulpverleningsveld. In 2022 is dat actief weer opgepakt. 

Net als in voorgaande jaren zal er ook worden samengewerkt op aanvraagniveau. Per aanvraag 

wordt gekeken of er met een vermogensfonds, Stichting Leergeld of een kerk kan worden samenge-

werkt. Zo kunnen we meer aanvragen en ook aanvragen voor giften boven € 750,- mogelijk maken.  

Aantal aanvragen 

Het aantal aanvragen bij SUN Krimpenerwaard groeit langzaam. Voor 2023 verwachten wij ca. 85 

aanvragen voor een gift. Voor de sociale leningen denken wij 5 à 10 nieuwe leningen te verstrekken. 

Fondsen werven 

Voor giften wordt geworven bij (landelijke) vermogensfondsen, bij lokale kerken en bij particulieren.  

Het sociaal leenfonds is gevuld met € 30.000,- en is revolverend. Dit betekent dat de aflossingen op 

bestaande leningen wordt toegevoegd aan het fonds waardoor het fonds zichzelf weer vult. Er liepen 

op 1 januari 2022 in vijf leningen voor een resterend bedrag van € 5.456,-. Op dat moment was er 

dus € 24.544, - beschikbaar voor nieuwe leningen. 

 

Begroting 2022 

De Gemeente Krimpenerwaard verleent subsidie voor de bureaukosten. De budgetten voor bureau-

kosten, het Noodfonds en het Sociaal Leenfonds zijn voor 100% van elkaar gescheiden. 

1. Bureaukosten 

De begroting voor 2022 en 2023 sluit aan op de jaarrekening 2021. De lichte stijging van de 

verwachte lasten komt voort uit de kosten van ICT (abonnement Pivio, afschrijvingen).  

2. Subsidies gemeente  

De verwachte subsidieontvangsten zijn stabiel en bestaan uit de subsidie voor het verstrekken 

van giften plus de subsidie voor het verstrekken van sociale leningen.  

In deze post is niet opgenomen de voorziene stijging van de giften. Deze komen hieronder aan 

de orde.  

3. Begroting giftenbudget 

Het giftenbudget staat onder invloed van de economische ontwikkelingen in ons land die ook 

gevolgen heeft op de inwoners van onze gemeente.  
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Enerzijds gaat dit om de coronamaatregelen. Naar verwachting zullen vele ondernemers (met 

name ZZP-ers) door de aflossingsverplichtingen die uit de coronasteunmaatregelen voort-

vloeien in de problemen komen. Het bestuur van SUN Krimpenerwaard gaat ervan uit dat 

meerdere (ex-)ondernemers ook een beroep tot financiële steun zullen doen op SUN.  

Anderzijds is de verwachting dat vele gezinnen met een beperkt inkomen in de problemen zul-

len komen als gevolg van de forse stijging van de kosten van levensonderhoud, waaronder de 

prijzen in de supermarkt en energie. Vanwege de exceptionele stijging van de prijs van energie 

heeft de gemeente aan vele gezinnen met een inkomen op of net boven het minimumniveau 

een uitkering van € 800,- verstrekt. Daarnaast worden de kosten van energie (gas en elektra) 

generiek verlaagd: een verlaging van de BTW en van de energiebelasting (per 1-7-2022). Deze 

drie maatregelen zullen naar verwachting verre van voldoende zijn om de forse kostenstijging 

te compenseren. Hierbij komt dat in veel gezinnen de bovengenoemde uitkering van € 800,- 

voor andere doeleinden is gebruikt dan het opvangen van de kostenstijging van energie.  

Veel gezinnen zullen naar verwachting in de problemen komen en daarom een beroep op on-

dersteuning door SUN doen.  

Het effect van beide ontwikkelingen (inflatie en het einde van de coronamaatregelen) komt in 

de begroting van het giftenbudget tot uiting. De genoemde bedragen zijn echter geen raming 

van het effect dat SUN verwacht. Er is volstrekt onvoldoende informatie om zo’n schatting te 

kunnen maken. Daarom is volstaan met het opvoeren van drie extra bedragen; in totaal 

€ 15.000, -. Mocht echter het beroep op SUN boven dit bedrag uitgaan dan zal SUN een additi-

oneel beroep op de fondsen en de gemeente doen. Een van de fondsen heeft zich al bereid 

verklaard om zo nodig een extra bedrag beschikbaar te stellen. Ook de gemeente lijkt hiertoe 

bereid. 

  



 

6 
 

Bijlage Begroting SUN Krimpenerwaard 

 

Begroting bureaukosten        

      2020   2021   2022   2023 

      Rekening   Rekening   Begroting   Begroting 

Personele kosten   € 18.078,00  € 17.051,00  € 14.174,00  € 15.000,00 

Reiskosten      € 250,00  € 250,00 

Accountant/ administratie € 1.730,00  € 2.347,00  € 2.500,00  € 2.700,00 

Publiciteit  € 1.226,00    € 500,00  € 500,00 

Kantoorkosten  € 1.160,00  € 1.367,00  € 2.186,00  € 2.300,00 
ICT, internet, website    € 227,00  € 1.275,00  € 1.000,00 

        

Totaal     € 22.194,00   € 20.992,00   € 20.885,00   € 21.750,00 

           

Exploitatiesubsidie gemeente Krimpenerwaard     

Algemene subsidie   € 17.000,00   € 17.000,00 
 

€ 17.000,00   € 17.000,00 

Subsidie leenfonds € 4.650,00 
 

€ 4.650,00  € 4.650,00  € 4.650,00 

   

       

Totaal     € 21.650,00   € 21.650,00   € 21.650,00   € 21.650,00 

   

  
          

Begroting giftenbudget        

Saldo eind vorig jaar  € 19.671,00  € 13.089,00 
 

€ 20.298,00 
 

€ 11.298,00 

Fondsenwerving € 16.975,00  € 28.751,00 
 

€ 10.000,00 
 

€ 25.000,00 

Bijdrage Armoedefonds --  -- 
 

€ 1.000,00 
 

-- 

Extra fondsenwerving i.v.m.:    
    

-   energiearmoede --  -- 
 

€ 5.000,00  € 5.000,00 

-   einde coronamaatregelen --  -- 
 

€ 5.000,00  € 5.000,00 

Extra bijdrage gemeente     € 5.000,00 
 

€ 5.000,00 

          

Totaal beschikbaar € 36.646,00  € 41.840,00   € 46.298,00   € 51.298,00 

Verstrekte giften  € 23.557,00  € 21.542,00  € 35.000,00  € 40.000,00 

         

Saldo eind boekjaar € 13.089,00   € 20.298,00  € 11.298,00  € 11.298,00 

          

 


