
 

 

Rapportage 2019  

Aanvragen en besluiten  

Het aantal aanvragen was in 2019 met 755 weer hoger dan in 2018. Toen waren het er 669 

aanvragen. Vooral in het begin van het jaar ontvingen we veel aanvragen, later in het jaar 

stabiliseerde dat. Over het gehele jaar had SUN gemiddeld 14,8  aanvragen per week. In 2018 was dit 

12,9. 

In 2019  waren er 596 toekenningen. Ook dit is hoger dan het aantal toekenningen in 2018 (549). In 

totaal zijn er 731 besluiten genomen. In 135 gevallen is de aanvraag afgewezen of doorverwezen of er 

was sprake van een intrekking. Dit is iets hoger dan in 2018, toen waren dit er 109. 24 Aanvragen 

lopen door in 2020, veelal omdat er gewacht wordt op antwoord op verhelderende vragen en/of 

ontbrekende stukken inzake de aanvraag. 

De gemiddelde toekenning was in 2019 € 660,- Dit is hoger dan in 2018. Toen was de gemiddelde 

toekenning € 626, maar zit wel weer op het niveau van 2017, toen was de gemiddelde toekenning 

€656,-.Het totaal uitgekeerde bedrag aan giften in 2019 is € 393.624. Dit is hoger dan in 2018, toen 

was dit bedrag € 343.804. 

Tabel 1 

Kerncijfers  Aantal 
aanvragen 

Toekenningen  Uitgaven 

2019 755 596 € 393,624 

2018 669 549 € 343.804 

 

Cliënten in beeld  

Van de cliënten waarvoor hulpverleners bij Sun in 2019 aanvragen deden is 51% man en 49% vrouw. 

Een groot deel van de aanvragen betreft alleenstaanden zonder kinderen, nl 67%. Dit aandeel is 

hoger dan in 2018, toen was het 61 %. Het aandeel alleenstaanden met kinderen is 19% van de 

aanvragen. 

14% van de aanvragen betreft jongeren onder de 23 jaar. Dit is iets hoger dan in 2018 (13%). Het 

gaat voor het grootste deel om alleenstaande jongeren of kinderen.  

Bij 28% van de aanvragen betreft de aanvraag een gezin met kinderen, zowel eenouder- als 

tweeoudergezinnen. 

Van de cliënten heeft 53% een uitkering op grond van de Participatiewet, dit is nagenoeg hetzelfde 

percentage als in 2018. Geen inkomen heeft 6%. Van de cliënten heeft 52% een inkomen onder het 

sociaal minimum, in 2018 was dit 51%. 43% leeft op het sociaal minimum, in 2018 was dit 35%. Hierin 

zien we een verschuiving van onder het sociaal minimum naar het sociaal minimum. 



Tabel 2 

Soort inkomen % van de 
aanvragen in 2019 

 % van de 
aanvragen in 2018 

Inkomsten uit arbeid 11 12 

Participatiewet 53 54 

Geen 7 7 

Wsf (studiefinanciering) 8 5 

Wia/Wao 6 3 

Wajong 6 7 

Overig 9 12 
 

Tabel 3 

Samenstelling huishouden Kinderen Aantal  
aanvragen 

Paar < 23 jaar  1 

Idem Met kinderen 1 

Paar 23-65 jaar  29 

Idem Met kinderen 74 

Paar 65+  2 

Idem Met kinderen 1 

Alleenstaand < 23 jaar  101 

Idem.  Met kinderen 12 

Alleenstaand 23-65 jaar  399 

Idem Met kinderen 122 

Alleenstaand 65+  11 

Idem Met kinderen 2 

 

Bestedingsdoelen  

In 2019 blijft de post woninginrichting onverminderd hoog met 34%.  

Het aantal aanvragen voor woonkosten is aanmerkelijk gedaald. In 2018 hadden we nog 94 

aanvragen voor woonkosten (€116.857), in 2019 is dit gedaald naar 68 (€69.924). 

Dit heeft mogelijk te maken met het gewijzigde beleid dat SUN in principe geen vergoeding voor 

huurachterstanden vergoedt, als de Rechtbank al een uitspraak heeft gedaan met de daarbij gepaard 

gaande kosten. Voordat de zaak bij de Rechtbank wordt behandeld, stuurt de woningbouwstichting 2 

aanmaningen. Na de tweede aanmaning kan ook gekozen worden voor huisbezoek en eventueel 

aanvraag bij Sun. De achterstand is dan ongeveer 2 a 3 maanden. Hierover is overleg geweest met 

de woningstichtingen. Zij zijn op de hoogte van onze gewijzigde werkwijze en de reden daarvan.  

Het percentage ziekte en verzorging is gestegen t.o.v. 2020. Hiermee is ziekte en verzorging op een 

tweede plaats gekomen in de doelen van de aanvragen. Het betreft vooral tandartskosten.  De 

gemeenten helpen hier niet mee via de bijzondere bijstand en geven aan dat de zorgverzekering een 

voorliggende voorziening is. Veelal zijn mensen door schulden niet meer, of niet goed verzekerd. 

Het aantal gezinsherenigingen is gehalveerd naar 12 aanvragen. Voor 2019 heeft SUN dezelfde 

afspraken als in 2018 gemaakt met de Vitusstichting en Vluchtelingenwerk over de verdeling van de 

kosten.   



Tabel 4 

Doelen giften 2019 2018 

auto 2 6 

Bed/linnen 8 2 

Fiets 24 11 

Gas, water en licht 3 11 

Gezinshereniging 12 25 

kleding 8 7 

Leges/griffiekosten 19 29 

levensonderhoud 19 8 

Opheffen roodstand 0 0 

Overige kosten 33 39 

Overige schulden 12 8 

Scholing/opleiding 24 21 

Sport/cultuur/recreatie 3 6 

Verhuiskosten 22 4 

Vervoerskosten 15 7 

Witgoed 66 58 

Woninginrichting 210 157 

Woonkosten 68 94 

Ziekte en verzorging 72 63 

 

  



 

Aantal toekenningen per woongemeente cliënt in 2019 

Tabel 5  

Gemeente Aantal 
toekenningen in 
2019 

Toegekend 
bedrag 2019 

Aantal 
toekenningen in 
2018 

Toegekend 
bedrag 2018 

Achtkarspelen 
 

22  15.988 30 18.425 

Dantumadiel 
 

15 11.410 12 9.652 

De Fryske Marren 
 

14 8.625 20 14.342 

Harlingen 
 

23 13.377 16 7.003 

Heerenveen 
 

35 20.350 19 9.622 

Leeuwarden 
 

230 146.605 226 122.967 

Opsterland 
 

12 6.740 13 10.216 

Noardeast Fryslan 
 

42 28.814 48 39.881 

Schiermonnikoog 
 

0 0 1 990 

Smallingerland 
 

41 27.110 - - 

Sudwest Fryslan 
 

86 71.527 78 52.194 

Terschelling 3 1.685 2 2.217 
 

Tytsjerksteradiel 
 

28 18.410 32 21.341 

Waadhoeke 
 

43 26.885 43 31.344 

Overig * 
 

2 1.699 10 3604 

*Onder overig vallen verhuiskosten naar een gemeente buiten Friesland. 

 

Wat opvalt is dat ondanks nieuw beleid er nog nagenoeg hetzelfde aantal aanvragen uit Leeuwarden 

worden gedaan. Wel valt op dat het gemiddelde bedrag flink hoger is geworden. 

Daarnaast zien we dat het aantal aanvragen uit Heerenveen bijna verdubbeld is. 

 

 

 

  



 

Aanvragende organisaties 2019 

Er kwamen in 2019 aanvragen vanuit 201 organisaties, klein en groot, uit alle delen van Friesland. Er 

vroegen meer verschillende organisaties aan dan in 2018, toen waren het 169.  

De gemeente Leeuwarden heeft nieuwe beleid ingevoerd in 2019, de inclusieve stad. Dit betekent dat 

wijkteams in samenspraak met de gemeente moeten proberen de problemen in het eigen netwerk op 

te lossen en, indien nodig, eerst een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente te doen en geen 

aanvraag bij SUN. Het gevolg is dat we minder aanvragen kregen uit de wijkteams van Leeuwarden. 

Vermoedelijk worden de aanvragen nu gedaan door begeleiders van kleine organisaties of ZZP-ers, 

waardoor het aantal aanvragen voor Leeuwarden nagenoeg gelijk gebleven is. Dat verklaart ook de 

toename van het aantal organisaties die een aanvraag hebben gedaan. 

Het aantal aanvragen uit dorpen- en gebiedsteams is nagenoeg gelijk gebleven in 2019. 

In de tabel staan de organisaties die in 2019 10 of meer aanvragen deden: de grootste aanvragers. 

Aanvragende organisaties 2018 2019 

Connecting Hands 26 28 

Domum zorg 3 12 

Fier 16 16 

Brink Bewindvoering 12 14 

GGZ Friesland 13 12 

Jeugdhulp Friesland 14 12 

Leger des heils 33 13 

Limor 28 56 

Postma Bewindvoering 10 24 

VNN 15 6 

Vluchtelingenwerk Noord Nederland 24 3 

Wij maatschappelijke ondersteuning 10 13 

Wijkteams Leeuwarden 72 19 

Woonfoyers Nederland 14 27 

Zienn 58 52 

Zuidweg & partners 5 13 

Gebieds- en dorpenteams 102 99 

 

Opvallend is de verdubbeling van het aantal aanvragen door Limor. 

Ook verdubbelden Postma bewindvoering, Zuidweg & partners, Domumzorg en Woonfoyers. 

Uit het overzicht is goed te zien wat de gevolgen van het nieuwe beleid van de gemeente Leeuwarden 

zijn voor het aantal aanvragen door wijkteams. 

Het aantal aanvragen van het Leger de Heils is ruim gehalveerd, de reden hiervoor is niet duidelijk. 

Ditzelfde geldt voor Verslavingszorg Noord Nederland. 

Daarnaast nam het aantal aanvragen van Vluchtelingenwerk aanzienlijk af, dit blijkt ook uit het aantal 

aanvragen voor gezinshereniging. 



Fondsen 

De volgende Fondsen droegen in 2019 bij aan het giftenbudget van SUN Friesland 

Gravin van Bylandt Stichting     15.000 

Grovestins     100.000 

Diaconieën         7.000 

Fonds DBL       25.000 

Westermeer         2.433 

Sint Anthony Gasthuis      15.000 

RDO de Balije van Utrecht     10.000 

Amelanderhof       12.000 

Nalatenschap Drevon      17.500 

Nieuwe Stads weeshuis     50.000 

Klaarkamper Weeshuis      10.000 

Boelstra Olivier Stichting       2.000    

Ritske Boelens Gasthuis       2.000 

PW Janssens Friesche Stichting        2.500 

NRC Handelsbladlezers       6.000 

 

 

Verder kreeg Sun van diverse andere fondsen voor individuele giften voor specifieke doelen. Dat ging 

in 2019 om de volgende fondsen: 

 

 Vitusstichting 

 Pape-fonds 


