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Onderwerp

Oprichting Steunpunt voor Urgente Noden Drechtsteden
Voorstel
Instemmen met de oprichting van een regionaal Steunpunt voor Urgente Noden in de Drechtsteden.
Bevoegdheid
Directeur Sociale Dienst Drechtsteden.
NB Tijdens de bespreking van de raadsinformatiebrief "Oprichting Fonds voor Urgente Noden Drechtsteden" in
de raadscarrousel van 9 juni 2015 is door de portefeuillehouder de toezegging gedaan om een voorstel rondom dit
onderwerp aan de Drechtraad voor te leggen.

Samenvatting
Er wordt in de Drechtsteden een regionaal Steunpunt voor Urgente Noden opgericht dat middels een
regionaal “noodhulploket” fondsen werft en in urgente situaties snel noodhulp kan leveren.
Toelichting op het voorstel
Aanleiding
Eind 2013 heeft het "Platform tegen de Armoede Drechtsteden" verzocht om een regionaal steunpunt
op te richten om in voorkomende acute individuele noodsituaties, waarbij vanuit het reguliere aanbod
op dat moment geen snelle adequate oplossingen voorhanden zijn, noodhulp geboden kan worden met
als doel maatschappelijke ongewenste situaties te voorkomen. Een regionaal “noodhulploket” dat
aangesloten organisaties toegang biedt tot (private) fondsen zou hiervoor in de Drechtsteden een
oplossing kunnen bieden. Op verzoek van de portefeuillehouder heeft het platform vervolgens
onderzoek laten doen naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van de oprichting van een regionaal
steunpunt voor de Drechtsteden. Het onderzoek is uitgevoerd door de “Stichting Urgente Noden
Nederland” (SUNN) en het eindrapport is op 2 december 2014 door de secretaris van het platform
toegelicht aan de Drechtraad aangeboden (zie bijlage). De conclusie was dat een regionaal
noodhulploket meerwaarde heeft en dat hier onder maatschappelijke organisaties in de Drechtsteden
een groot draagvlak is.
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft vervolgens in afstemming met de portefeuillehouder besloten om
binnen de kaders van het vigerende minimabeleid het initiatief te ondersteunen. De Drechtraad is hier
middels een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. Vervolgens is deze raadsinformatiebrief ter
bespreking geagendeerd voor de raadscarrousel van 9 juni 2015. Omdat binnen de raad vragen waren
over nadere informatie vanuit het rapport van SUNN is toegezegd om tijdens de raadscarrousel van
1 september 2015 een voorstel in te brengen.
Beoogd resultaat
Een volledig operationeel loket behandelt (aanvullend op bestaande lokale initiatieven) naar schatting
400 aanvragen voor acute noodhulp per jaar. Met een gemiddeld bedrag van € 500,- per aanvraag kan
jaarlijks € 200.000,- aan (particuliere) giften worden benut.
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Argumenten
Een regionaal steunpunt is geen vervanging van, maar een aanvulling op bestaande initiatieven en kan
ook voor hen van meerwaarde zijn
In alle Drechtsteden zijn op kleine schaal particuliere organisaties actief die noodhulp verlenen.
Deze initiatieven zijn vaak nauw verbonden aan lokale sociale netwerken (verenigingen, stichtingen,
kerkgenootschappen) waardoor ze snel en adequaat kunnen handelen. Zij hebben hun bestaansrecht
door de jaren heen bewezen.
Noodhulpvoorziening

Gemeentelijke
Gemeentelijke bijdrage per jaar
betrokkenheid
Alblasserdam
Ja
Ja
Klein bedrag als achtervang (kerkelijke) initiatieven
Dordrecht
Ja, via kerken
Nee
Geen (wel experiment met wijkbudgetten)
Hendrik Ido Ambacht
Ja, via kerken
Nee
Geen
Papendrecht
Ja, via kerken
Ja
Cofinanciering "programmakosten" (< € 5000,-)
Sliedrecht
Ja
Ja
Klein bedrag via Sociaal Team Sliedrecht
Zwijndrecht
Ja
Ja.
< € 5000,Beknopt overzicht van de bestaande voorzieningen voor noodhulp in de Drechtsteden.

De lokale fondsen kunnen, ook als er straks een regionaal fonds bestaat, hun huidige werkwijze
voortzetten. Maar desgewenst kunnen ze, in een door henzelf bepaald tempo, gebruik gaan maken van
de faciliteiten van het regionale steunpunt. Dit kan van zeer beperkt (een melding op de website) tot
zeer uitgebreid (de hele bemiddeling overdragen). Hierover kunnen naargelang de wensen van de
lokale fondsen te zijner tijd afstemmings- en uitvoeringsafspraken worden gemaakt.
Een regionaal steunpunt kan de aansluiting op lokale en landelijke fondsen verbeteren
Vooral organisaties die geen directe lokale verbindingen hebben geven aan dat het lastig is om op de
hoogte te zijn van/ aansluiting te vinden op de vele lokale “loketten”, gehanteerde criteria en
aanmeldprocedures. Dit kost veel tijd en staat een snelle afhandeling - bij noodhulp essentieel - in de
weg. Een regionaal noodhulploket kan in deze situaties een oplossing bieden. Via één loket kunnen
aanvragen voor noodhulp ook voor deze organisaties middels één uniforme aanvraagprocedure snel
worden afgehandeld.
Door de samenwerking SUN Nederland kan toegang verkregen worden tot de grotere landelijke
fondsen
Bestaande kleine lokale initiatieven en noodhulpvoorzieningen kunnen gebruik maken van de
faciliteiten van het regionale steunpunt. Via deze weg kunnen ook de grotere landelijke fondsen door
hen aangesproken worden. Het is overigens met nadruk niet de bedoeling dat de lokale financiën eerst
opgebruikt worden voordat het regionale steunpunt gaat verstrekken.
Kanttekeningen
Doordat meerdere organisaties dezelfde werkzaamheden verrichten kan bij onvoldoende afstemming
dubbelfinanciering ontstaan
Om dubbelfinanciering te voorkomen is het van belang dat de bestaande lokale initiatieven als eerste
benaderd worden bij vragen om financiële noodhulp en dat zij actief worden geadviseerd over
voorliggende voorzieningen en minimaregelingen zoals het SMS kinderfonds en de bijzondere bijstand.
Consequenties
Financiële consequenties
Geen.
De Sociale Dienst Drechtsteden stelt, binnen de begrotingskaders van het minimabeleid, het voor 2015
gevraagde bedrag van € 50.000 beschikbaar voor de oprichtings- en uitvoeringskosten.
De programmakosten worden uit particuliere fondsen betaald.
Personele en organisatorische consequenties
Geen.
Juridische consequenties
Geen (de algemene subsidieverordening voor de Drechtsteden is van toepassing).
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Consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk
Geen.
Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
Wmo lokaal, schuldhulpverlening, minimabeleid
Fatale termijn
Geen.
Advies en draagvlak
Dit voorstel is op verzoek van "het Platform tegen armoede Drechtsteden" tot stand gekomen en wordt
ondersteund door de stichting Cliëntenraad Regio Drechtsteden en andere maatschappelijke
instellingen.
Verdere procedure, communicatie en uitvoering
Na positieve besluitvorming door de Drechtraad wordt verder vorm gegeven aan de oprichting van het
steunpunt. De Drechtraad wordt over de verdere uitvoering geïnformeerd via de rapportages in de
reguliere P&C-cyclus.
Onderliggende stukken
- Bijlage 1: Eindrapport "Verkenning naar nut en wenselijkheid van een noodhulpbureau in de
Drechtsteden".
- Bijlage 2: Concept-besluit Drechtraad inzake oprichting van een Steunpunt voor Urgente Noden
in de Drechtsteden.

