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Geachte raad,

De aanleiding voor deze raadsbrief zijn schriftelijke vragen.

De raadsfractie van de SGP heeft op 7 juli 2022 in het kader van artikel 34 RVO schriftelijke 
raadsvragen gesteld over het verkennen of de oprichting van een SUN Noodhulpbureau op 
Goeree-Overflakkee een toegevoegde waarde heeft. 

Met deze raadsbrief worden de vragen van de SGP beantwoord.

1. Is het oprichten van een SUN Noodhulpbureau van toegevoegde waarde in aanvulling op het 
armoede- en schuldenbeleid van onze gemeente?

Maximaal inzetten op het voorkomen van armoede is opgenomen in coalitieprogramma
In het nieuwe coalitieprogramma ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’ staat dat er 
maximaal moet worden ingezet op het voorkomen van armoede. In de praktijk blijkt dat er een 
groep inwoners is, die niet tot de doelgroep behoort van de verschillende minimaregelingen die 
wij in onze gemeente hebben. Het is soms lastig om deze inwoners te kunnen helpen. Voor 
deze inwoners kan een SUN Noodhulpbureau een oplossing bieden. Het criterium waar een 
SUN Noodhulpbureau vanuit gaat, is het besteedbaar inkomen, waardoor inwoners die niet 
voor de gemeentelijke minimaregelingen in aanmerking komen wel voor een oplossing via een 
SUN Noodhulpbureau in aanmerking kunnen komen. Met een SUN Noodhulpbureau kun je een 
sluitend vangnet creëren. Als er geen voorliggende voorzieningen zijn, kan een beroep worden 
gedaan op het SUN Noodhulpbureau. Dat biedt perspectief en bespaart persoonlijk leed en 
maatschappelijke kosten. Maatwerk leveren en aansluiten bij de leefwereld biedt meer kansen 
voor duurzame vermindering van armoede en schuldenproblematiek.  

Vrijwel iedereen loopt risico, niet alleen minima
De recente economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben meer zichtbaar gemaakt 
dat veel mensen grote moeite hebben om op financieel vlak de eindjes aan elkaar te kunnen 
knopen bij tegenslagen. De coronacrisis heeft ons ook doen inzien dat vrijwel iedereen risico 
loopt. Door de hoge inflatie, de gestegen energieprijzen en de overspannen woningmarkt staat 
de bestaanszekerheid van steeds meer mensen onder druk. Het gaat niet meer alleen om de 
mensen met een inkomen op of rond bijstandsniveau, maar ook om mensen met een inkomen 
boven het sociaal minimum. Deze groep mensen hebben wij niet goed in beeld, omdat zij veelal 
niet in aanmerking komen voor de bestaande minimaregelingen. 
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2. Is het college bereid een eerste verkenning te doen naar de (on)mogelijkheden van een 
noodhulpbureau en de raad over de uitkomsten van die verkenning via beantwoording van 
deze raadsbrief te informeren?

Draagvlakonderzoek is nodig voor oprichting van een SUN Noodhulpbureau
Inmiddels heeft er op 19 juli jl. een overleg plaats gevonden tussen de portefeuillehouder en 
SUN Nederland. De eerste indruk is dat een SUN Noodhulpbureau in onze gemeente een 
goede aanvulling zou kunnen zijn op de bestaande minimaregelingen. Inwoners die niet in 
aanmerking komen voor de minimaregelingen, kunnen in noodgevallen een beroep doen op 
een SUN Noodhulpbureau. Een draagvlakonderzoek is noodzakelijk om een weloverwogen 
besluit te kunnen nemen over het al dan niet oprichten van een SUN Noodhulpbureau in onze 
gemeente. Wij hebben besloten om SUN Nederland opdracht te geven een 
draagvlakonderzoek uit te voeren. 

Doel van het draagvlakonderzoek is niet alleen om te achterhalen of er draagvlak is, maar ook 
of er voldoende fondsen zijn en of partijen een rol willen spelen bij de oprichting van een SUN-
noodhulpbureau. Daarnaast is het doel om inzicht te verkrijgen in wat er speelt rondom urgente 
noden, armoede en schulden in de gemeente. SUN Nederland werkt met een stappenplan om 
te komen tot de oprichting van een SUN Noodhulpbureau in gemeenten (zie bijlage). Het 
draagvlakonderzoek is onderdeel van dit stappenplan. Na iedere stap volgt een besluit (go / no 
go).

3. Naast de kwalitatieve verkenning als bedoeld in vraag 2, zouden wij tevens graag een eerste 
financiële verkenning ontvangen bij de beantwoording van deze vragen. 

Kosten draagvlakonderzoek
SUN Nederland is een non-profit organisatie en een ANBI-stichting, de stichting heeft dus geen 
winstoogmerk. Wel wil SUN Nederland kostenneutraal haar werk kunnen doen.
Een draagvlakonderzoek kost de stichting €16.000,-. Door een extra impuls vanuit diverse 
landelijke fondsen die landelijke dekking door SUN-noodhulpbureaus willen stimuleren kan 
SUN Nederland 75% van deze kosten voor haar rekening nemen. Dat betekent dat wij 25% van 
de kosten dragen. Voor ons betekent dit een kostenpost van €4.000,-. Voor de specificatie van 
de kosten verwijs ik u naar het kostenoverzicht dat SUN Nederland heeft opgesteld (bijlage). 

Besluiten we na het draagvlakonderzoek inderdaad tot oprichting van een SUN 
Noodhulpbureau, dan volgt de voorbereidingsfase. Daarna de oprichtingsfase en de 
operationele fase. In het overzicht wordt een indicatie gegeven van de kosten per fase. Deze 
kosten zijn ook weer afhankelijk van de keuzes die we maken.

Bijlage(n):
1. Raadsvragen SGP (ink. 226671)
2. Factsheet stappenplan SUN Nederland (ink. 226940)
3. Kostenoverzicht SUN Nederland (ink. 226938)

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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