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Doel en Geschiedenis 

Noodhulpbureau voor ingezetenen van Rijswijk die geen aanspraak kunnen maken 
op andere vormen van financiële bijstand. 

In navolging van diverse gemeenten in Nederland, en met instemming van  SUN 
Nederland kent nu ook de gemeente Rijswijk een Stichting Urgente Noden. 
Stichting Urgente Noden Rijswijk is opgericht op 10 februari 2017 en operationeel 
geworden in maart 2017. De 1e officiële vergadering was op 13 maart 2017.  
 

Wat beoogt Stichting Urgente Noden Rijswijk 
 
De statuten van de Stichting vermelden dit als volgt: 
De stichting heeft tot doel: het voorzien in materiële noden van personen, woonachtig 
in de gemeente Rijswijk, met name daar waar niet of niet tijdig in wordt voorzien door 
wettelijke regelingen. 

Voorgeschiedenis 

 
In Rijswijk bestond sinds 1991 een Sociaal Fonds, ingesteld door de Gemeente 
Rijswijk en de Rooms-Katholieke en Protestantse Kerk. Vanaf 1 januari 2005 is er 
tussen genoemde partijen een nieuwe overeenkomst tot samenwerking afgesloten. 
Doelstelling van het fonds was het verlenen van financiële hulp aan Rijswijkse 
burgers die door bijzondere omstandigheden in een financiële probleemsituatie zijn 
geraakt. Financiële hulp wordt alleen dan verleend indien niet of niet geheel door 
wettelijke en/of voorliggende voorzieningen uitkomst kan worden geboden.  
De aanzet tot de oprichting van de stichting in Rijswijk is gegeven door Fonds 1818 
te Den Haag. Dit Fonds was bereid donateur van de nieuw te vormen stichting te 
worden. 
 

Situatie in Rijswijk 
 
Het aantal mensen dat in armoede leeft in Nederland blijft toenemen. In Rijswijk is de 
groep mensen die rond moet komen van een minimum, ook schrikbarend groot. 
Volgens de gemeentelijke Armoedemonitor leeft 9% van de Rijswijkers in armoede, 
dat zijn 2300 huishoudens. 
Nu heeft de gemeente Rijswijk al verschillende voorzieningen die beogen dat ook 
huishoudens met een minimuminkomen mee kunnen doen, zoals het regelvrij budget 
voor de wijkteams, Stichting leergeld, de computerregeling, de schoolspullenpas.  
Het college van B&W was voornemens, daartoe uitgenodigd door de gemeenteraad, 
een pact te sluiten met diverse Rijswijkse maatschappelijke organisaties, dat ook 
weer is gericht op bestrijding van de armoede, met name in gezinnen met kinderen. 
Dat is in juni 2017 gebeurd. 
Dat alles neemt niet weg dat zich altijd situaties voordoen dat geen van de 
bestaande voorzieningen uitkomst kan bieden. Hierin kan SUN Rijswijk voorzien. 
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Financiering 
 
Het werk van de Stichting wordt tot nu toe mogelijk gemaakt door Bijdragen van 
Fonds 1818, De Gemeente Rijswijk, De RK Parochie H. Bonifatius en de Diaconie 
van de Protestantse Gemeente Rijswijk. Tevens zijn er diverse giften ontvangen. 
 
 

   
    

 

 

 

  

Werkwijze van de Stichting Urgente Noden Rijswijk 
 
Uitsluitend hulpverlenende instellingen in Rijswijk dienen aanvragen in ten behoeve 
van individuen, die in de problemen zijn geraakt en niet (meer) geholpen kunnen 
worden via wettelijke regelingen, terwijl hulp toch zéér wenselijk wordt geacht. 
De gemeente Rijswijk stelt ter ondersteuning van het bestuur voor een aantal uren 
per maand een medewerker ter beschikking met een uitgebreid netwerk en veel 
kennis van en ervaring met wettelijke voorzieningen en cliënten: het 'bureau'. 
Aanvragen worden middels een aanvraagformulier ingediend bij het bureau van de 
Stichting. 
Het bureau controleert of er 'voorliggende voorzieningen' zijn en legt, bij ontbreken 
daarvan, de aanvragen anoniem ter fiattering voor aan de leden van het bestuur. De 
behandeltijd is normaal een werkweek, in spoedeisende gevallen 24 uur. 
De gemeente Rijswijk, alsmede plaatselijke en landelijke fondsen en instellingen 
brengen een hulpbudget bijeen. Ook giften van particulieren zijn welkom. Aan de 
Stichting is door de Belastingdienst de ANBI-status verleend. 
 
 

Samenwerking met andere instanties 
 
De stichting behandelt aanvragen van hulpverlenende instellingen in Rijswijk, zoals 
Sociaal Wijkteams en Centrum voor Jeugd en Gezin, alsmede zorginstellingen en 
instellingen voor budgetbeheer en van bewindvoerders. 
De reeds bestaande samenwerking met de Rooms-Katholieke Parochiële Caritas 
Instelling en de  Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk wordt voorgezet. 
Voorts zal gestreefd worden naar een samenwerking met andere sociale fondsen.  
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Criteria voor hulpverlening 
 
De steun wordt verleend aan diegenen die aantoonbaar in de gemeente Rijswijk zijn 
ingeschreven 
De steun wordt slechts gegeven wanneer andere instanties nog niet of niet meer 
financiële middelen ter beschikking kunnen c.q. willen stellen, m.a.w. wanneer er 
geen sprake is van een voorliggende voorziening zoals bijzondere bijstand.  
Verder is het van belang dat de aanvragen passen bij de doelstellingen van de 
stichting en dat betekent dat de voorliggende voorzieningen bekend dienen te zijn bij 
de professionals, die namens de hulpvrager een aanvraag indienen. Zodra ons 
signalen bereiken dat er een gebrek is aan kennis van voorliggende voorzieningen 
wordt actie ondernomen. Op welke wijze hangt af van de aard van de signalen. 
Het fonds richt zich op éénmalige financiële hulp en niet op ondersteuning van meer 
structurele aard of andersoortige hulp.  
Er worden door de Stichting geen periodieke uitkeringen verstrekt voor de kosten van 
levensonderhoud, huisvesting, vervoer etc. Tevens worden er geen leningen 
verstrekt. 

 

Voorbeelden van situaties waarbij SUN Rijswijk hulp kon bieden. 

Huurachterstand, tandartskosten,  bijdrage aanschaf schoolboeken, de rekening van 
een dierenkliniek, de bijdrage aan een gehoorapparaat, de bijdrage aanschaf laptop, 
bijdrage aanschaf bril, fysiotherapie. 

Man, 60 jaar met ernstige rugklachten (hernia), raakt sterk beperkt in het dagelijks leven. Hij 
heeft problematische schulden en wordt begeleid naar de schuldhulpverlening. Tevens wordt 
de heer begeleid door een zorginstelling. De heer heeft alleen een basisverzekering die geen 
fysiotherapie vergoedt. Er is door de financiële situatie geen ruimte om de benodigde 
bijdrage voor fysiotherapie op te brengen. De aanvraag voor een bijdrage van € 366,00 voor 
12 behandelingen is toegekend, waardoor de man beter in staat is deel te nemen aan het 
dagelijks leven en ook de begeleiding kan worden voortgezet. 

 

Jonge vrouw inwonend bij moeder in Den Haag verhuist naar Rijswijk. Gaat een 
verpleegstersopleiding volgen. Zij is nog geen 18 en ontvangt dus nog geen 
studiefinanciering. Voor haar studie heeft zij een laptop nodig. In Den Haag was al door 
jeugdformaat een bijdrage voor een laptop toegekend. Door de verhuizing vervalt deze. De 
aanvraag voor een bijdrage van € 250,00 is toegekend, waardoor betrokkene in staat wordt 
gesteld haar opleiding te vervolgen.. 

 

Een alleenstaande vrouw (28 jaar) met twee jonge kinderen. Zij heeft te maken gehad met 
huiselijk geweld van haar partner. Laatstgenoemde is vertrokken en heeft alle schulden op 
haar naam gezet. Nadat zij onder bewind was gesteld konden de schulden enigszins worden 
afgelost. De huurschuld  was aanzienlijk, en toen mevrouw zich niet aan alle gemaakte 
afspraken had gehouden eiste de woningcorporatie alsnog dat de vrouw met haar kinderen 
de woning zou verlaten. Onder andere door een bijdrage van € 1000,-van Stichting Urgente 
Noden Rijswijk kon huisuitzetting worden voorkomen.  
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Vrouw, 34 jaar, alleenstaande ouder met een W.W. uitkering, kampt vanaf haar jeugd al met 
gebitsproblemen. Zij had nu dringend een nieuwe brug nodig. Zij heeft wel een aanvullende 
verzekering maar die vergoedt maar een klein bedrag per jaar. Mevrouw kan gezien de 
situatie het gehele bedrag ad € 2.600,00 niet zelf betalen. In samenspraak met de 
consulente van het Sociaal wijkteam wordt besloten een deel bij andere fondsen aan te 
vragen. SUN kent een vergoeding toe van € 650,00. 

 
 

 
De Cijfers 
 
Het Aantal aanvragen. 
 
Stichting Urgente Noden Rijswijk ontving in 2017 74 aanvragen, waarvan er 17 
werden afgewezen. In het merendeel van de gevallen vormde de aanwezigheid van 
voorliggende voorzieningen de reden tot afwijzing. 
 
Hieronder een tweetal overzichten met aantallen aanvragen en bedragen, gesorteerd 
naar aanvragende instantie en bestemming alsmede  een verdeling van uitkeringen 
naar bestemming. 

 

 
 

1 Huur 3489 7 788 1 544 1 1000 1 600 1 6421

2 Gas, elektra, water 125 1 125

3 Tandarts 2260 4 720 2 870 1 3850

4 Medisch overig 298 2 899 2 566 2 615 2 165 1 2543

5 Noodgeld 250 1 100 1 290 2 640

6 Educatie, leermiddelen 90 1 437 1 550 2 500 2 1577

7 Vervoer 149 1 250 1 250 1 649

8 Dieren 404 1 650 2 122 1 1176

9 Sport 300 1 129 1 429

10 Overheid 930 4 361 1 223 1 65 1 50 1 1629

11 Diversen 143 1 30 1 173
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Bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 personen.                                                        
Yvonne Zuidgeest (voorzitter), Maarten Bloemen (secretaris), Lex Beneken Kolmer, 
(penningmeester) en Marianne Douma (lid).                                                                                                                  
De leden komen uit de kring van de hulpverlening, de lokale overheid en 
maatschappelijke organisaties. De voorzitter van de stichting onderhoudt  het contact 
met de gemeente en o.a. SUN Nederland. 

 

Het bestuur heeft in het eerste jaar 2017, 10 keer vergaderd. De bestuursleden 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

HUUR 34 %

TANDARTS 
20 %Medis verg.13 %

Overheid 9%

Educatie, 
leermiddelen 8%

6,2

3,4

2,8 2,2 0,9
0,7

SUN Rijswijk 2017                                                                    
Verdeling uitkeringen naar bestemming

Huur € 6.421,00 Tandarts € 3.851,00
Medisch overig € 2.543,00 Overheid € 1,630,00
Educatie, leermiddelen € 1.577,00 Dieren € 1.176,00
Vervoer € 649,00 Noodgeld € 540,00
Sport € 429,00 Diversen € 173,00
Gas, e-w € 125,00 
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Vooruitzichten 2018 

Het gaat economisch weer beter in Nederland. Toch zijn er nog genoeg inwoners in 
Rijswijk die om welke reden ook hier niet of onvoldoende van profiteren. Te denken 
valt aan mensen met een bijstandsuitkering, die niet aan het werk komen wegens 
psychische en/of fysieke problemen en van een oudere leeftijd zijn. De voedselbank 
en weggeefwinkel zijn helaas ook in Rijswijk geen onbekende verschijnselen. Er zijn 
nog steeds teveel mensen die tussen de wal en het schip vallen.  

Nu het werk van de Stichting Urgente Noden Rijswijk steeds meer bekend raakt bij 
hulpverlenende instanties ligt een toename voor de hand van aantallen en bedragen. 
Er is inmiddels contact gelegd met andere fondsen waarmee in de toekomst kan 
worden samengewerkt. 
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SUN Rijswijk   

 

Jaarstukken 2017 
 

A. Balans per 31-12-2017 
 
Activa     2017  Passiva    2017 

 
Bank    €    8,25  Vermogen   €  -   452,92 
Bank, spaarrekening  €  24.500,00  Schulden           300,00 
Vorderingen   €   0,00  Vooruit ontvangen donatie €   2.500,00 
                          Regelvrij budget  € 22.161,17 
    €  24.508,25      € 24.508,25 
    =========      ========= 
 

B. Resultatenrekening 2017 
 
Lasten    2017  Baten     2017 
 
Verstrekte noodhulp  €  19.214,71  Ontvangen donaties  € 19.000,25 
Kosten    €       238,46       
       Nadelig saldo   €      452,92 
    €  19.453,17      € 19.453,17 
    =========      ========= 
 
 

Begroting 2018 
 
Lasten    2018  Baten     2018 
 
Te verstrekken noodhulp €  24.000,00  Te ontvangen donaties €  25.000,00 
Kosten    €    1.000,00              _ 
    €  25.000,00      €  25.000,00 
    =========      ========= 
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Toelichting op de jaarcijfers. 
 
Algemeen 
 
De Stichting Urgente Noden Rijswijk is opgericht op 10 februari 2017 en is 
operationeel geworden. De rapportage betreft dus een onvolledig boekjaar en er is 
geen vergelijking mogelijk met een eerder boekjaar. 
 

Balans 
 
Bankrekeningen worden aangehouden bij de ING Bank. 
De schuld ad € 300,-- betreft een toegezegde maar nog niet uitbetaalde 
hulpverlening. 
De vooruit ontvangen donatie ad € 2.500,00 betreft een donatie van de diaconie van 
der Protestantse Gemeente Rijswijk. 
 
De post “Regelvrij budget” betreft een tegoed van de Gemeente Rijswijk. 
De Gemeente Rijswijk heeft in 2017 een bedrag ad € 50.000,00 ter beschikking 
gesteld aan de beide Sociale Wijkteams en het Jeugdteam. 
  
Deze teams kunnen vrijelijk over het geld beschikken voor onvermijdelijke zorgkosten 
waarvoor (nog) geen andere vergoeding beschikbaar is of ter voorkoming van 
bijvoorbeeld huisuitzetting en afsluiting van gas, elektra of water.  
 
Aan de Stichting Urgente Noden Rijswijk is verzocht het hieraan verbonden 
betalingsverkeer op zich te nemen. 
 

Resultatenrekening 
 
De verstrekte noodhulp wordt elders in dit jaarverslag gespecificeerd. 
 
De kosten betreffen bankkosten en kosten internetprovider. 
Er zijn geen huisvestings- of personeelskosten, 
De Gemeente Rijswijk faciliteert voor enkele uren per maand een secretariaat. 
 

Donaties zijn ontvangen van: 
 
Gemeente Rijswijk      €   5.000,00 
RK Parochie H. Bonifatius     €   2.500,00 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk €   2.500,00 
Fonds 1818       €   8.000,00 
Diversen       €   1.000,25 
         
Totaal        € 19.000,25 
        ========= 
 
 

 


