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INLEIDING  

In 2019 startte een  commissie, gevormd uit verschillende (vrijwilligers)organisaties uit de 

gemeenten Maassluis en Schiedam samen met de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis, op initiatief van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., een onderzoek over het 

opstarten van een Stichting Urgente Noden (SUN) voor de inwoners van deze drie gemeenten.  

 
Uit dit onderzoek is gebleken dat er voldoende draagvlak is in de MVS-gemeenten en dat er veel 

bereidheid van donateurs is te participeren in het giftenbudget 

Unaniem is de commissie tot de conclusie gekomen dat de oprichting van een Stichting Urgente 

Noden in het Waterweggebied, hoogst gewenst is. 

Ondanks alle regelingen op het terrein van inkomen en bestaanszekerheid kunnen inwoners van 

de MVS gemeenten toch worden geconfronteerd met financiële problemen en daarmee in 

(ernstige) nood komen. Het betreft problemen waarvoor de geldende wet- en regelgeving, zoals 

de Participatiewet en overige voorzieningen in het kader van het gemeentelijke beleid niet of niet 

tijdig in een oplossing kunnen voorzien.  

 

Stichting SUN Waterweg is vervolgens op 21 december 2020 bij notariële akte opgericht in 

navolging van SUN-noodhulp-bureaus in andere gemeenten in Nederland en is op 15 februari 2021 

gestart met de werkzaamheden. Er zijn 5 bestuursleden benoemd en de gemeenten Schiedam, 

Vlaardingen en Maassluis hebben een coördinator gedetacheerd. 

 

Het bestuur heeft een bankrekening en de inschrijving bij Kamer van Koophandel aangevraagd, 

de AMBI status bij de belastingdienst aangevraagd en verkregen, de website gevuld, een 

beoordelingsstructuur met betrekking tot de aanvragen afgesproken en een bestuursreglement 

vastgesteld. Ook is er een flyer gemaakt en deze is rondgestuurd naar maatschappelijke 

organisaties in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. 

 
SUN Waterweg heeft als doel financiële steun te verlenen aan mensen met urgente noden die 

door welke oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.  

SUN Waterweg geeft hulp in de vorm van een financiële bijdrage en/of een renteloze lening aan 

mensen die tussen wal en schip dreigen te raken en die geen beroep (meer) kunnen doen op een 

uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling.  

 

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft direct bij de start van SUN Waterweg een donatie 

toegekend van € 100.000,- zodat een vliegende start gemaakt kon worden 

 

De eerste twee weken ontvingen we 9 aanvragen. Daarna wisten steeds meer organisaties ons te 

vinden. Bijna dagelijks kwamen de aanvragen binnen, voorzien van een probleemstelling en 

motivatie.  

De inwoners hadden op veel verschillende niveaus hulp nodig. Wat ze gemeen hadden was dat 

ze elders niet terecht konden of dat de beslissing voor hun urgente te lang zou duren. De meeste 

aanvragen hebben wij uiteindelijk wel met een gift kunnen helpen. 

 

In de loop van het jaar kregen we nog enkele andere bijdragen van Fondsen die liever anoniem 

willen blijven. Hierdoor hebben we uiteindelijk 243 aanvragen kunnen afwikkelen in 2021, waarvan 

we 86% (gedeeltelijk) hebben toegekend. 

 

De bestuursleden doen het werk vrijwillig. De kosten van de coördinator worden door de drie 

gemeenten betaald. Alle giften worden voor 100% besteed aan de mensen die dat nodig 

hebben.  
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AANVRAGEN 

Aanvragen verdeeld over de drie Waterweggemeenten. 

Er zijn in het eerste jaar (ruim 10 maanden) 243 aanvragen om hulp bij SUN Waterweg 

binnengekomen en deze aanvragen zijn als volgt verdeeld over de drie gemeenten. 

 

Tabel 1 woonplaats cliënten 

Maassluis 26 10,7% 

Vlaardingen 120 49,4% 

Schiedam 97 39,9% 

Totaal 243 100,0% 

 

Op basis van het inwoneraantal is een verdeling van de aanvragen over de 3 gemeenten te 

verwachten in de verhouding van 1:2:2. Wij constateren dat het aantal aanvragen uit de 

gemeente Maassluis in 2021 in verhouding wat achter gebleven ten opzichte van de gemeenten 

Vlaardingen en Schiedam. In 2022 zal, in overleg met de gemeente Maassluis, extra aandacht 

worden besteed aan de bekendheid van SUN Waterweg in Maassluis. 

 

Status van de aanvragen 

Sun Waterweg heeft zich ten doel gesteld om aanvragen zo snel als mogelijk te behandelen. 

Indien nodig kan binnen 24 uur een beslissing over een aanvraag genomen worden. Bij een aantal 

aanvragen wordt bij de aanvragende instantie om nadere informatie gevraagd. 

 

Tabel 2 Status aanvragen 

toegekende aanvragen 186 92,5% 

afgewezen aanvragen 15 7,5% 

Totaal 201 100,0% 

      

openstaande aanvragen 11   

ingetrokken aanvragen 31   

 

In 2021 zijn 232 aanvragen afgewikkeld. Van deze aanvragen is 87 % afgesloten met een positief 

besluit en is een financiële bijdrage verstrekt van gemiddeld € 769,- per aanvraag. 

 

Geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling van cliënten 

Het merendeel van de aanvragen wordt gedaan ten behoeve van vrouwelijke cliënten: 

 

Tabel 3 verhouding man - vrouw 

man 95 39,1% 

vrouw 148 60,9% 

Totaal 243 100,0% 

 

De aanvragen wordt voornamelijk gedaan voor eenpersoons en eenouder gezinnen in de leeftijd 

van 24-65 jaar: 

 

Tabel 4 samenstelling huishouden 

Eenpersoons 133 54,7% 

Eenouder 86 35,4% 

Paar zonder kinderen 8 3,3% 

Paar met kinderen 16 6,6% 

Totaal 243 100,0% 
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Tabel 5 leeftijdscategorieën cliënten 

 

Toegekende giften 

SUN Waterweg kent giften toe van maximaal € 1.000,- om een dreigende situatie af te wenden, 

om schuldsanering te kunnen starten, een woning te kunnen inrichten met de meest elementaire 

zaken, een opstap naar werk of school mogelijk te maken of door een gift een dreigende sanctie 

toch nog te voorkomen (zoals het afsluiten van water, energie of een huisuitzetting).  

Ook zijn giften toegekend voor de aanschaf van huishoudelijke apparatuur, kleding, een 

computer of voor medische kosten, bijvoorbeeld de aanschaf van een bril. 

 

Tabel 6 Hulpvraagcategorieën bij aangevraagde giften 

Woninginrichting 69 28,4% 

Tandarts 32 13,2% 

Huishoudelijke apparatuur 23 9,5% 

Schuld huur, energie, ziektekosten 21 8,6% 

Computer/laptop 9 3,7% 

Fysiotherapeut 9 3,7% 

Levensonderhoud 9 3,7% 

Studie 7 2,9% 

Fiets 7 2,9% 

Medisch overig 4 1,6% 

Bril 4 1,6% 

Kleding 3 1,2% 

Overig 46 18,9% 

Totaal 243 100,0% 

De huishoudelijke apparatuur betreft voornamelijk witgoed (wasmachines, koelkasten). 

 

Aanvragende instanties 

Alleen medewerkers van professionele hulp-, dienstverlenende – of maatschappelijke organisaties 

kunnen aanvragen voor hun cliënt indienen. Het (her)vinden van perspectief, de eigen kracht van 

de betreffende cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij 

de aanvraag. 

  

 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=7cf66d3d-f8c4-47ea-86a8-2f872794194b&ctid=36739c98-38ee-4884-893f-61d6bddc147f&reportPage=ReportSection21ea29f7c458263d72ef&pbi_source=copyvisualimage
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Tabel 7 aanvragende instanties   aantal aanvragen per instantie 

WOT Schiedam 27    

Bewindvoerders 22    

Diaconie Protestantse gemeente 

Vlaardingen 18 

   

Minters 16    

Stichting Timon 16    

VraagRaak Wijkteam 12    

Enver 8    

Stichting Elckerlyc 7    

Stichting Pameijer 6    

Wijkteams Vlaardingen 7    

Stroomopwaarts 6    

Dock Wijkhuis Dreesplein 6    

Stichting Voedselbank Maassluis 7    

Humanitas 6    

OBIN 4    

Stichting BOOM 3    

ASVZ 4    

Directzorg 2    

Leger des Heils 3    

Stichting het Babyhuis 2    

Stichting Onder een dak 2    

Stichting Seedz Zorg 2    

ZekereZaak 3    

Overige instanties 54    

Totaal 243    

 

In totaal hebben 70 verschillende instanties een aanvraag gedaan. Van de overige instanties 

heeft een aantal meerdere aanvragen gedaan. Deze instanties worden toegevoegd aan de 

standaardlijst instanties die automatisch op het formulier kunnen worden ingevuld. Hierdoor krijgen 

we in 2022 een meer gedetailleerde lijst van aanvragende instanties. 
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VOORBEELDEN 

Voorbeeldaanvraag 1 vergoeding studiekosten 

Een van de eerste aanvragen was voor een bijdrage in de studiekosten van een 55 jarige inwoner. 

Deze mevrouw had een verleden van drugs, geweld en gedwongen prostitutie. Hierdoor werd 

haar leven jarenlang beheerst. Ze is herstellende van langdurige ernstige psychische klachten en 

heeft een periode van intensieve behandeling afgerond. De hulpverlener heeft samen met haar 

besproken dat deze levenservaring goed gebruikt kan worden als Ervaringsdeskundige in de GGZ. 

Hiervoor is een opleiding nodig. Het proces van het volgen van deze opleiding betekent ook een 

bestendiging van het herstel en de kans op duurzame inzetbaarheid wordt vergroot.  

 

Doordat de verzuimverzekeraar en de voormalige werkgever het niet eens werden over het 

betalen van de opleidingskosten leek het erop dat de opleiding niet door kon gaan.  

Omdat de intake bij de opleider heel positief is verlopen, heeft aanvrager zich garant gesteld voor 

de studiekosten, omdat aanvrager het onverteerbaar vond als deze kans door gebrek aan geld 

zou moeten worden weggegooid. Aanvrager heeft daarna verschillende fondsen en particulieren 

aangeschreven voor een financiële bijdrage.  

 

Na contact met de aanvrager bleek dat het theoretische deel van de studie al is afgerond. Ook is 

er al een stageplek beschikbaar bij Stichting Onder Een Dak. Wij hebben een gift van € 1.000,-- 

overgemaakt naar de aanvrager, zodat mevrouw verder kan met haar opleiding. Ook hebben we 

aanvrager geïnformeerd over de website www.neeltjebuis.nl  Aanvrager heeft daarna ook met 

deze organisatie contact gezocht. 

 
Voorbeeldaanvraag 2 Bijdrage in afbetalingsregeling energiekosten 

Bij een eenoudergezin met vijf kinderen zijn er achterstanden ontstaan, onder andere  bij het 

betalen van de energiekosten. De ouder staat onder bewind. De bewindvoerder probeert om een 

afbetalingsregeling te treffen met de energieleverancier. Deze staat daar niet voor open. 

Door deze gift toe te zeggen, kon de bewindvoerder opnieuw in gesprek met de 

energieleverancier. Deze was nu wel bereid om voor het restbedrag een regeling af te spreken. 

Door onze gift wordt bij dit gezin de angst om afgesloten te worden van energie weggenomen en 

kan er weer vooruit gekeken worden.  

 
Voorbeeldaanvraag 3 Vergoeding aanschaf grote koelkast 

Voor een alleenstaande moeder met 5 kinderen in de leeftijd van 14 tot 21 jaar hebben wij een 

extra grote koelkast laten leveren. De koelkast was kapot. Zij moet rondkomen van een wekelijks 

leefgeld.  Er was geen koelkast, daardoor kon er geen eten worden bewaard en kon er dus ook 

geen gebruik gemaakt worden van aanbiedingen in de supermarkten. Daardoor was het leefgeld 

sneller op. 

Daarnaast heeft een van de kinderen door een verslaving voor problemen binnen het gezin 

gezorgd. Een van de oudere kinderen heeft niet zo lang geleden de diagnose autisme gekregen, 

hiervan kan nu nog niet verwacht worden dat er een baantje wordt gezocht om bij te dragen in 

de kosten. 

Er is ook een aanvraag ingediend voor bijzondere bijstand. De afhandeling hiervan kan acht 

weken duren. De ervaring leert dat aanvragen voor bijzondere bijstand voor een koelkast eigenlijk 

altijd worden afgewezen, omdat er vanuit wordt gegaan dat je kunt sparen voor een dergelijke 

uitgave. 

Er is een offerte aangevraagd bij Electroworld Vogel voor een grote koelkast. De aanvraag is 

toegekend en de koelkast is geleverd. De gift is direct overgemaakt naar de leverancier. 

 

Het voedsel kan weer op een gezonde manier bewaard worden. Het gezin kan door onze gift 

weer een stapje verder. 

http://www.neeltjebuis.nl/
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Voorbeeldaanvraag 4 Bijdrage in tandartskosten 

We krijgen verschillende aanvragen voor tandartskosten. Een van de aanvragen die we hebben 

toegekend is voor een meneer die via de gemeente in een schuldhulpverleningstraject zit. Hij lost 

maandelijks een bedrag aan de gemeente af voor de schuldeisers. Hij wordt ook begeleid door 

een budgetbeheerder. Meneer schaamt zich voor zijn gebit. Dit heeft veel invloed op zijn dagelijks 

leven. Er is niet voldoende geld om zelf de behandeling te betalen. 

Wij hebben de gift toegekend omdat we het belangrijk vinden dat je goed voor je gebit kunt 

zorgen. Ook betekent een verzorgd gebit een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. 

Als we een gift toekennen of afwijzen sturen we een e-mail naar de aanvrager met een kopie naar 

de cliënt. Na het versturen van de e-mail kregen we een heel enthousiast bericht van meneer. Het 

is mooi om op deze manier te merken dat we een beetje het verschil kunnen maken.  

 
Voorbeeldaanvraag 5 Woninginrichting  

In de loop van het jaar hebben we verschillende fijne contacten met aanvragers opgebouwd. 

Eén van deze aanvragers is De Kleine Ambassade in Schiedam. Net als in 2020 hadden ze in 2021 

de kerstactie van Bliep. Dan helpen zij, samen met veel vrijwilligers en organisaties 10 gezinnen in 

Schiedam op meer dan één vlak. Kamers worden geschilderd, laminaat wordt gelegd en 

gezinnen krijgen zo een nieuwe start. Dit jaar konden wij hierbij voor drie gezinnen meehelpen. 

Bijvoorbeeld bij een gezin met kinderen, waarbij het fornuis en de wasdroger kapot waren. Voor de 

andere hulpvragen was al een oplossing gevonden. Wij hebben samen met Electroworld Vogel op 

zeer korte termijn ervoor gezorgd dat het gezin op de dag van hun verhuizing ook de nieuwe 

apparaten geleverd kreeg. Hierdoor hebben we samen met een andere hulporganisatie een 

steentje bij kunnen dragen.  
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SAMENWERKING EN NETWERKEN 

Door donaties voor urgente uitgaven konden vanuit de SUN dringende materiële en immateriële 

noden worden verlicht en kon met name een perspectief geboden worden. Daarbij werd 

bijvoorbeeld voor de aanschaf van witgoed en andere elektrische apparaten contact gelegd 

met een lokale speciaalzaak die ook in onze drie gemeenten bezorgt. Voor leerdoelen en voor het 

vergroten van sociale contacten, wat tijdens corona vooral digitaal gebeurt konden via de 

Windwijzer, een maatschappelijke organisatie in Vlaardingen goede opgeknapte laptops worden 

aangeschaft. 

 

Specifieke aanvragen kunnen er ook toe leiden dat vanuit SUN contacten worden gelegd met 

betrokken instanties over beleidszaken, zoals bijvoorbeeld de vraag of tandheelkundige zorg, 

waarvoor frequent verzoeken worden ingediend, niet in de basis ziektekostenverzekering zou 

moeten worden opgenomen. Zo hebben afgelopen jaar oriënterende gesprekken 

plaatsgevonden met DSW Zorgverzekeraar. 

 

Ook is er een mooie samenwerking ontstaan met De Kleine Ambassade in Schiedam. Zij helpen 

tijdens hun Bliepp kerstactie tien gezinnen om het huis op te knappen en leefbaar te maken. Zij 

ondersteunen ook bij het vinden van andere nodige hulp. Wij hebben voor drie gezinnen hier een 

bijdrage aan kunnen leveren.  

 

Een van de organisaties waar we mee samenwerken is De Windwijzer. Via deze organisatie kunnen 

wij voor een laag bedrag een goede laptop kopen. Hiermee hebben we vorig jaar vier personen 

weer op weg kunnen helpen. Door de gift van een laptop konden ze onder andere online lessen 

en trainingen volgen, geholpen worden met zelf leren de administratie op orde te brengen en te 

houden en leren omgaan met moderne manieren van communicatie, bijvoorbeeld via e-mail en 

DigiD.  

 

Voor de aanvragen van de voedselbanken vragen wij minder financiële gegevens, omdat de 

mensen die gebruik mogen maken van de voedselbank door hen goed in zicht zijn. Met de 

Voedselbank in Maassluis is inmiddels regelmatig contact. Daar ontvangen wij ook al meerdere 

aanvragen van. De Voedselbank in Vlaardingen is in de loop van 2021 bezocht door onze 

coördinator. Door onze activiteiten met hen te kunnen bespreken en te zien wat zij doen, zijn er 

inmiddels van hen ook een paar aanvragen ontvangen. 

Contact met de Voedselbank in Schiedam is er alleen nog telefonisch geweest. Ons hier 

voorstellen is een ambitie voor 2022.  

 

Een groot deel van de aanvragen komt vanuit de wijkteams. Deze contacten verlopen ook 

meestal heel goed. Door met elkaar de situatie van de mensen te bespreken, vinden we uit wat 

de meest urgente hulp is die we kunnen bieden. Doordat de contacten steeds regelmatiger 

worden, weten zij ook wat nodig is voor een goede aanvraag en is de verwerkingstijd van een 

aanvraag kort.  

 

Sinds kort ontvangen wij ook aanvragen van de woonconsulenten van verhuurders. Dit is een 

mooie ontwikkeling, omdat juist zij achter de voordeur komen en zien in welke situatie mensen zich 

bevinden.  

 

Veel aanvragen worden gedaan door bewindvoerders en andere budgetbeheerders. Want, ook 

al staat er netjes op een rij wat de uitgaven en inkomsten zijn en zijn er afspraken gemaakt over 

mogelijke aflossingen, ook bij deze cliënten kunnen zich dringende situaties voordoen waar ze hulp 

bij nodig hebben.  
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WAT VALT OP? 

Natuurlijk is ons in het afgelopen jaar ook een aantal dingen opgevallen. Hieronder zetten we 

daarvan een paar dingen op een rijtje: 

 

• Wij vragen van de aanvragers om voor de cliënten eerst gebruik te maken van de voor een 

cliënt voorliggende voorziening. Een voorliggende voorziening is door de overheid beschikbaar 

gesteld geld voor het gevraagde.  

Een aanvraag om bijzondere bijstand is één van de voorliggende voorzieningen waar een 

cliënt gebruik van kan maken.  

 

Voor bijvoorbeeld witgoed of huurschuld wordt bijzondere bijstand aangevraagd. Dit zijn 

dingen waarvan door de uitkerende instantie wordt gezegd, sorry, hiervan had cliënt kunnen 

sparen, wij kunnen daar dus geen bijzondere bijstand voor verlenen. De situatie van de 

cliënten waarvoor bij ons aanvragen worden gedaan, laat sparen echter vaak niet toe. Hoe 

reëel is het ook om te verwachten dat iemand na de aanschaf van bijvoorbeeld een koelkast, 

direct elke maand € 10,-- opzij zet om een nieuwe te kunnen kopen?  

 

Als er wel bijzondere bijstand kan worden verleend, is dit altijd in de vorm van een lening. Als 

cliënten in een schuldhulpverleningstraject zitten, dan mogen er geen nieuwe schulden 

worden gemaakt en dus ook geen nieuwe leningen worden afgesloten. 

 

In al deze gevallen kunnen wij een gift doen. 

 

• We schreven ook in de inleiding dat heel veel aanvragen worden gedaan voor 

alleenstaanden of eenouder gezinnen, waar een trieste situatie aan ten grondslag ligt. Deze 

mensen komen op straat te staan en moeten weer vanaf niets beginnen. Regelmatig kan er 

gelukkig woonruimte gevonden worden door een urgentieverklaring. Er is dan echter geen 

geld om vloerbedekking, gordijnen, meubels of witgoed te kopen.  

 

In deze situatie leven mensen vaak alleen op een matras op een betonnen vloer, omdat het 

hebben van een dak boven je hoofd je grootste prioriteit is.   

 

• Een deel van de cliënten heeft grote schulden, vaak van enkele tienduizenden euro’s. Het lijkt 

er op dat mensen nog niet op tijd aan de bel (durven te) trekken of dat er niet op tijd de juiste 

hulp wordt geboden. 

 

• Het aantal aanvragen voor tandheelkunde is vrij hoog, 32 in 2021. 

Vaak gaat het om aanvragen waaruit blijkt dat er sprake is van ernstige noodzakelijke 

ingrepen. Dit komt vooral doordat er langdurig geen onderhoud aan het gebit is geweest. In 

het eerder genoemde voorbeeld is er sprake van vergaande verwaarlozing.  

Een aanleiding is dat tandartskosten al een tijd lang geen onderdeel meer zijn van de 

basisverzekering. Hiervoor moet onder meer een aanvullende verzekering genomen te 

worden.  Veel van de hulpvragers hebben schulden bij de zorgverzekeraar. Zolang je schulden 

hebt bij een zorgverzekeraar, kun je je niet aanvullend verzekeren.  Maar zelfs met een 

aanvullende verzekering blijft er vaak nog een flink bedrag aan eigen bijdrage over. Hiervan 

moet vanwege een beperkt inkomen, schulden en/of het leggen van andere noodzakelijke 

prioriteiten, worden afgezien.  

Echter, een goed gebit draagt enorm bij aan het zelfvertrouwen, aansluiting bij de sociale 

omgeving en  voor het weer volgen van opleidingen en het doen van sollicitaties.  Daarnaast  

is de tandartsenwereld niet altijd even inzichtelijk en kunnen offertes en begrotingen van 

verschillende tandartsen flink van elkaar afwijken. Wij kunnen deze informatie niet  controleren.  
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Daarom heeft SUN Waterweg gezocht naar kennis en kunde in de regio om de aanvragen 

beter te kunnen beoordelen en te voorzien van advies. Daarvoor zijn we in gesprek gegaan 

met DSW Zorgverzekeraar. Een grote partij in onze regio. Oriënterende gesprekken tussen DSW 

en SUN Waterweg lijken nu tot een eerste pilot te leiden. DSW gaat hiervoor op zoek naar 

tandartsen in de regio die mee willen werken. Voor de financiering van deze pilot wordt 

gedacht aan het intern vrijmaken van gelden door DSW en SUN Waterweg voor 2022. Ook zal 

DSW in samenwerking met de aangesloten tandartsen in deze regio, afspraken maken over de 

consultkosten en vervolgbehandelingen. Vanuit DSW wordt onderzocht hoe de offertes, 

begrotingen en de plannen van aanpak kunnen worden beoordeeld.  De gesprekken hierover 

zijn in volle gang.  

 

• We vinden het belangrijk en een groot voordeel dat de aanvraag al wordt gedaan door een 

hulpverlener. Op deze manier kan er op meerdere vlakken hulp worden geboden, naast onze 

gift. Dit maakt het voor ons mogelijk om een zuivere weging te maken.  Na zo’n eerste stap uit 

een problematische situatie kunnen betrokkenen dan, soms ook samen met andere 

hulpverlenende instanties verder begeleid worden in het nemen van eigen initiatieven en het 

stellen van prioriteiten, zodat daarmee een kans ontstaat op een betere toekomst. Met onze 

gift hebben wij als doel voor de cliënt mee te werken aan een structurele verbetering van de 

situatie. 

 

• Het is heel waardevol gebleken om voor of na de aanvraag even telefonisch contact te 

hebben. In dit gesprek wordt de situatie nog duidelijker. Dit is belangrijk om de juiste, meest 

urgente hulp te kunnen bieden 

 

• Door samen met de aanvrager creatiever met het beschikbare geld om te gaan, kunnen wij 

soms voor meer zaken een gift geven dan wordt verwacht.  

 

• Soms komen mensen in een situatie terecht waardoor ze snel moeten verhuizen moeten. 

Gelukkig kunnen ze dan vaak terecht in een tijdelijke opvang. Het doel is natuurlijk altijd dat er 

weer een eigen, veilige, woonruimte wordt gevonden. Ook kan er vanuit medische urgentie 

een situatie ontstaan dat mensen zo snel mogelijk moeten verhuizen. In beide gevallen is er 

vaak geen of onvoldoende reserve om de woning in te richten. Hiervoor wordt regelmatig een 

beroep op ons gedaan. Wij vinden het belangrijk dat je in een prettige, veilige woning woont. 

Met onze maximale gift van € 1.000,-- kan vaak vloerbedekking en gordijnen worden gekocht. 

Dit betekent dat er veel mensen in een bijna kale woning woning. 
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OVERZICHT UITGAVEN FONDSEN 

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam nemen de bureaukosten voor hun rekening 

en vanuit de gemeente Vlaardingen wordt een coördinator voor 32 uur per week gedetacheerd  

bij SUN Waterweg.  

Omdat de bureaukosten -conform het landelijke SUN-format- volledig door de drie gemeenten 

worden gefinancierd, kunnen de donaties volledig worden aangewend voor de doelgroep.  

SUN Waterweg ontvangt donaties van verschillende fondsen voor het verstrekken van noodhulp. 

Voor 2021 was een bedrag van €170.000,- beschikbaar, waarvan in 2021 € 143.138 aan noodhulp 

besteed is.  

Bij de vaststelling van deze uitgaven wordt, om een deugdelijke vergelijking met andere 

noodfondsen in het kader van het Landelijk Dashboard Urgente Noden mogelijk te maken,  

uitgegaan van aanvragen die in het jaar 2021 zijn aangevraagd en vervolgens zijn toegekend.  

 

Tabel 8 Overzicht uitgaven fondsen 
  uitgegeven resterend 

Fonds tbv inwoners Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 8.330 11.670 

Fonds tbv kinderen, jongvolwassenen en gezinnen 33.934 16.066 

Fonds Schiedam Vlaardingen eo (tbv inwoners Maassluis) 15.867 4.133 

Fonds Schiedam Vlaardingen eo (tbv inwoners Vlaardingen) 42.400 -2.400 

Fonds Schiedam Vlaardingen eo (tbv inwoners Schiedam) 42.607 -2.607 

Totaal 143.138 26.862 

 

In de (concept) jaarrekening wordt het totaal overzicht gegeven van de balans per 31 december 

2021 en de staat van baten lasten over 2021.  

De concept jaarrekening wordt (is) ter goedkeuring voorgelegd aan een accountant. 
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DOELEN  

In 2022 willen wij onze bekendheid uitbreiden bij onze doelgroep en hulpvragers. Dit doen we 

onder andere door bij organisaties langs te gaan, kennis te maken en te vertellen wat SUN 

Waterweg kan doen.  

 

Ook willen we, samen met DSW Zorgverzekeraar, een pilot starten voor tandartskosten. Hierover zijn 

we al in 2021 in overleg gegaan.  

 

We blijven ook in 2022 fondsen werven. Op deze manier kunnen wij zo veel mogelijk inwoners een 

steuntje in de rug geven en hulp bieden waar dat hard nodig is. 

 

Natuurlijk blijven we ook de goede samenwerking continueren met iedereen waar we al mee 

hebben samengewerkt.  


