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Onderwerp
Stichting Urgente Noden (SUN) Weert.

Voorstel
1. In te stemmen met de oprichting Stichting Urgente Noden Weet (SUN Weert) met

ingang van 1 januari 2020.

Inleiding
Mensen met een laag (besteedbaar) inkomen kunnen onverwachte kosten vaak niet
opvangen door gebrek aan reserve. Hierdoor kan een redelijk stabiele situatie, waarin
mensen het (net) redden, ineens omdraaien in een problematische situatie, waar mensen
moeilijk uitkomen.
Landelijk blijkt dat jaarlijks rond B%o van de huishoudens met een laag inkomen in een
urgente noodsituatie belandt. Te denken valt aan calamiteiten , zoals onverwachte niet
vergoedbare ziektekosten, echtscheiding, werkloosheid en samenvallende financiële
tegenvallers. Voor Weert gaat dit om ca. 250 huishoudens op jaarbasis.
Binnen Nederland kunnen dienst- en hulpverleners reeds in circa 100 gemeenten in die
situaties een beroep doen op een SUN-noodhulpbureau in hun gemeente. Een dergelijk
noodhulpbureau is een publiek-private Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)-
stichting, waarin participeren :

- de overheid (voor de continuiteit van het werk)
- het brede hulpverleningsveld (doet de aanvraag)
- donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven en pafticuliere initiatieven).
Met de komst van een noodhulpbureau worden inwoners structureel geholpen. Het
noodloket helpt inwoners met eenmalige (onvoorziene) uitgaves, waardoor zij geen
schulden hoeven op te bouwen en hun reguliere financiën op orde houden. Zo nodig kan
binnen 24 uur een gift worden verstrekt. Voor alle partijen is dit een aantrekkelijke aanpak
die zowel persoonlijk leed als maatschappelijke schade voorkomt.

Beoogd effect/doel
Een noodhulpbureau heeft als doel om eenmalige financiële steun te verlenen aan mensen
die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Men
geeft hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het blijkt dat een relatief
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klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen een uitzichtloze situatie
of nieuw perspectief en de moed om door te gaan.

Argumenten
1.1 Ondanks atte regetingen krijgen mensen te maken metfinanciële problemen waarvoor

de getdende wet- en regelgeving en hef genteentelijk beleid niet, niet voldoende of
niet tijd¡g een oplossing kan bieden.
cl lÀl -¡^hT -¡¡l-r an .{a-a ail¡ ¡al-iac
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1.2 Een noodhutptoket heeft alleen kans van slagen als er voldoende draagvlak is en

betrokken partijen een noodhulpbureau nuttig en wenseliik vinden'
Uit het draagvlakonderzoek naar nut en noodzaak van een noodloket binnen Weert,
geven alle (16) stakeholders aan een noodhulploket een waardevolle aanvulling op de

huidige dienst- en hulpverlening binnen Weert te zien.
1.3 Aanvragen kunnen alleen door een hulp- of dienstverlener gedaan worden, zodat de

noodhutp een onderdeel is van een duurzame probleemoplossing'
1.4 Een noodhutptoket past goed binnen de 4 pijlers van het Aanvalsplan armoede:

- Preventie: Een cionatie van SUN maakt vaak het verschii tussen een uitzichiloze
situatie of nieuw perspectief en de moed om door te gaan.

- Actieve armoedebestrijding: luist de kwetsbaarste groep heeft gaan bufler otn
financièle tegenvallers op te kunncn vangcn. Daar waar bestaande voorzieningen
geen oplossing biederr, kan eelr donatie van SUN het verschil maken.

- Verborgen armoede ontdekken: Als mensen via een hulpverlener aankloppen bij
SUN, wordt er altijd naar het voorliggend veld gekeken. Bij andere SUN loketten is
de ervaring dat er regelmatig mensen worden 'ontdekt'die in aanmerking kunnen

komen voor meer voorzieningen.
.-:-L -rr--- -,---. êrrÀr L^l-! L^l^^^^l^^^ in aan
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financiële noodsituatie.

Kanttekeningen en risico's
1.1 Voortiggende voorzieningen en huidige maatwerkmogelijkheden kunnen minder vaak

worden aangesproken omdat men (te) snel doonterwiist naar het SUN-bureau.
Een goede samenwerking met gemeentc cn andere partners is vereist.

7.2 Personete tasten en bureaukosten van de coördinator komen voor rekening van de

gemeente.
Hierdoor gaat 100o/o van het donatiegeld naar de burgers in nood.

1.3 Het is nu nog onduidelijk of er structureel voldoende fondsen en donaties geworven

worden om het noodloket voor langere tijd in te zetten'
SUN Nederland heeft reeds een donatie ontvangen voor SUN Weert om te kunnen

sta rten.
1.4 AMW-ML is formeel risicodrager voor het personeel'

Bij eventueel stopzetten van het project, is AMW-ML in staat dit op te vangen. Een

tijdige evaluatie is hierbij wel van belang.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Sun Weert
- SUN is een stichting met een eigen bestuur. De personele en bureaukosten komen

voor rekening van de gemeente. SUN Nederland heeft geadviseerd een coördinator
voor 12 effectieve uren per week beschikbaar te stellen, gedurende 52 weken per jaar
(= 0,5 fte). Deze functie wordt bij Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
belegd en te werk gesteld bij SUN Weert. AMW-ML draagt zorg voor de bezetting van

52 weken noodhulploket (ook bij vakantie en ziekteverzuim) en voor faciliteren van de

medewerker(s) met laptop, telefoon e.d.'
- De website en bijkomend registratiesysteem zijn door SUN Leiden ontwikkeld. SUN

Weert kan dit kopiëren en overnemen.
- Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Onkosten kunnen

wel vergoed worden.
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De kosten (personeel, werkruimte, bureaukosten) zijn jaarlijks €56.900 plus eenmalig
€8.080 ( voor ontwikkelen huisstijl en website en ondersteuning bij oprichting door
SUN Nederland).
De kosten (2020 €64.980, m.i.v. 2021 €56,900) komen ten laste van het budget
armoede (grootboeknummer 6140005). De raad heeft in september 2017 structureel
€ 400.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het Aanvalsplan armoede. Daarbij
heeft de raad voor de jaren 2078 t/m 2O2O €250.000 beschikbaar gesteld vanuit de
reserve sociaal domein. Er is voldoende budget beschikbaar om vanaf 2020 een
noodhulploket conform bovenstaande kosten te realiseren (onder voorbehoud van
vaststelling van de conceptbegroting 2O2O).
De daadwerkelijke subsidieverstrekking aan de uitvoerders wordt via mandaat door de
poftefeu il lehouder verzorgd.

Duurzaamheid
Door de inzet van SUN Weert realiseren we een duurzame participatie van inwoners aan
de maatschappij. Door (onverwachte) geldzorgen te verlichten en/of weg te nemen, zijn
inwoners beter in staat hun (maatschappelijke) plichten en rechten te blijven vervullen.
De mensen in kwetsbare situaties tellen mee, doen mee en kunnen bijdragen naar
vermogen.

Uitvoering/evaluatie
- SUN Weert start op t-L-2020. Het eerste jaarzal in het teken staan van bekend

worden en ervaring opdoen met fondsenwerven en donaties verstrekken. SUN
Nederland is op de achtergrond betrokken en beschikbaar als vraagbaak en
ondersteuner.

- Evaluatie vindt 2 keer per jaar plaats. In oktober 2020 wordt aan de hand van de
resultaten van de eerste periode gekeken of bijstelling van inzet en middelen nodig is.
Vóór oktober 2O2L vindt een uitgebreide evaluatie plaats, waarbij het nut en de
noodzaak voor SUN Weert wordt besproken. De resultaten moeten op 1 oktober 2O2I
bekend zijn en uitwijzen of SUN Weert doorgaat of stopt.

Com mu n icatie/ participatie
- Gemeente Weert is de eerste gemeente in Limburg die een lokale Stichting Urgente

Noden opzet.
- Hoewel SUN Weert op termijn zelf verantwoordelijk is voor haar publiciteit, zal de

afdeling communicatie hen helpen bij de opstart met een eenvoudig mediaplan.
- Vanuit de gemeente zal een persbericht uitgaan.
- Regelmat¡g zal er een kort bericht op Facebook geplaatst worden.
- Ketenpartners worden geTnformeerd.

- Bij de opening van SUN Weert wordt pers uitgenodigd.
- De Limburger zal een inhoudelijk artikel over SUN Weert plaatsen.

Overleg gevoerd met
Intern:
Maartje Lambers (WIZ)
Patricia Vos (financiën)
Marie-Lou Rosbergen (jurist)
Lieke Houkes (communicatie)

Extern:
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
Bestuur SUN Weert i.o.

Bijlagen:
Draagvla konderzoek SUN
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