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Deze nieuwsbrief bevat informatie over nieuwe 

regelingen bij SUN Drechtsteden
Ons gebruikelijke fonds heet nu Noodfonds en dat noodfonds is inmiddels eenieder 

bekend. Ook wordt veelvuldig van de versnelde procedure voor Leefgeld gebruik 

gemaakt. Vanwege de nieuwe regelingen zijn op onze website de 

aanvraagformulieren aangevuld. Voor reguliere aanvragen is digitaal gebruik te 

maken van het formulier Noodfonds. Voor de Leefgeld-aanvraag kunt u de verkorte 

papieren versie van het formulier gebruiken, zodat u dit mee kunt nemen bij 

huisbezoeken. Dit papieren formulier is te vinden bij de aanvragen Noodfonds. Ook 

voor aanvragen Energiefonds Dordt, waarover we in deze nieuwsbrief informeren, is 

het formulier Noodfonds te gebruiken. Voor de nieuwe regeling Sociaal Leenfonds is 

een apart aanvraagformulier Sociaal Leenfonds toegevoegd. 

1. Sociaal Leenfonds bij kleine schulden
 

Wij hebben een nieuwe regeling: het Sociaal Leenfonds. Het is een vangnet voor 

individuele personen en gezinnen met beperkte schulden én aflossingscapaciteit, 

zoals bijvoorbeeld kredieten bij een online warenhuis, waarbij veelal sprake is van 

hoge rentetoeslagen.

De lening is renteloos en bedraagt ten hoogste € 1.750 voor alleenstaanden en € 2.500 

voor gezinnen of andere meerpersoonshuishoudens. Zo wordt geprobeerd het ontstaan 

van  grotere schulden te voorkomen.

Voor inwoners van de Drechtsteden kan door hulpverleners een lening bij het Sociaal 
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Leenfonds worden aangevraagd waarbij dezelfde uitgangspunten gelden als bij de giften 

die SUN Drechtsteden verstrekt: incidenteel, urgent en met perspectief op verbetering. 

Ook bij het leenfonds moet gelden dat een voorliggende voorziening niet of niet tijdig 

beschikbaar is.

Bij de uitvoering wordt nauw samengewerkt met onder meer Schuldhulpmaatje en 

Humanitas. Ze begeleiden de cliënten om hen bij te staan bij het verminderen van de 

schuldenlast.  

Hoe is dit geregeld?

Het Sociaal Leenfonds is een initiatief van SUN Drechtsteden in samenwerking met de 

Sociale Dienst Drechtsteden  (SDD ) die ook de middelen beschikbaar stelt. Aanvragen 

kunnen worden gedaan door de partners van SUN Drechtsteden, dus niet rechtstreeks 

door cliënten. 

Voor welke situaties bedoeld?

Bij de beoordeling gelden de volgende voorwaarden:

1. De schulden van cliënten zijn (nog) niet problematisch;

2. Er bestaat afloscapaciteit, na het betalen van vaste lasten en de boodschappen;

3. Het te lenen bedrag kan worden afbetaald binnen maximaal 36 maanden;

4. De aard van de schuld speelt geen rol;

5. Er zijn geen andere (voorliggende) voorzieningen beschikbaar.

Hoe gaat het in zijn werk? 

De procedure staat op de website van SUN Drechtsteden. Wij vragen hulpverleners eerst 

even telefonisch contact op te nemen met: 06-29802511.

De aanvraag wordt digitaal ingediend via een online formulier Sociaal Leenfonds. 

Humanitas Thuisadministratie en Stichting Schuldhulpmaatje beoordelen de aanvragen. 

SUN Drechtsteden neemt vervolgens het besluit en regelt de financiële afhandeling. De 

beoogde termijn hiervoor is ten hoogste een week.

Na een toekenning van een lening dient de cliënt een kredietovereenkomst en een 

machtiging voor een automatische incasso in te vullen en te ondertekenen. Daarna is de 

lening beschikbaar en betaalt SUN Drechsteden de betreffende openstaande nota's.

 

Begeleiding

De begeleiding voor en na de aanvraag is een essentieel onderdeel van de lening om te 

voorkomen dat cliënten verder in de schulden raken. Zijn er problemen met het aflossen, 

dan rekent SUN Drechtsteden erop dat de hulpverleners er zorg voor dragen dat cliënt 

weer aan de betalingsverplichtingen gaan voldoen.

Voorkom opstapeling van schulden, maak gebruik van het Sociaal Leenfonds! 

2. Energiefonds Dordt
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Jaarverslag
In deze nieuwsbrief brengen we de resultaten over 2021 onder uw aandacht. Ondanks de

grote impact van corona, zijn de resultaten van SUN Drechtsteden in 2021 vergelijkbaar 

te noemen met die van de voorgaande jaren. Voor vermeldenswaardige ontwikkelingen 

en inzicht in de resultaten verwijzen we u graag naar ons Jaarverslag 2021 dat u hier op 

de website van SUN Drechtsteden kunt vinden

Telefonisch contact voor en tijdens behandeling van een 

aanvraag bij SUN Drechtsteden
Het (voor-) bespreken van aanvragen is van waarde om duidelijkheid over- en weer te 

krijgen over de mogelijkheden van cliënt en SUN Drechtsteden in relatie tot nood, 

urgentie en perspectief. Dit is een gesprek tussen hulpverlener en SUN Drechtsteden. De

relatie met cliënt is die met de hulpverlener en niet met de medewerker van SUN, die 

cliënt niet kent. Het is daarom onwenselijk dat u ons in aanwezigheid van de cliënt belt. 

Dit leidt in de praktijk tot situaties waarbij cliënten in discussie gaan met onze 

medewerker.

Bereikbaarheid
SUN Drechtsteden is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur op 

telefoonnummer 06-29802511.

Wordt de telefoon niet opgenomen, spreek dan de voicemail in en we bellen zo spoedig 

mogelijk terug. Mail kan ook. Vanwege het thuiswerken vragen we om aanvragen zoveel 

mogelijk digitaal in te dienen.

 

Stuur deze mail gerust door naar collega’s die mogelijk kansen zien voor hun cliënten. 
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