Overzicht Dekkersfonds 2015

Bijlage 2

Budget 2015
Het Dekkersfonds heeft in 2015 in totaal een bedrag van 100.000,-- beschikbaar voor het
rechtstreeks en via budgethouders verstrekken van individuele noodhulp.
Totaal budget 2015

100.000,--

Aanvragen
Aantal binnengekomen aanvragen:
218
Aantal toegekende aanvragen:
133
Aantal afgewezen aanvragen:
41 (30 direct en 11 na aanvullende info)
Aantal ingetrokken aanvragen:
9
Aantal afgehandeld in 2016:
6
Aantal wel toegezegd, nog niet betaald:
7
Aantal aanvragen nog in behandeling:
22
(aanvullende info gevraagd en (nog) niet ontvangen)
Uitkeringen
Overloop betalingen 2014:
Toegekende en uitbetaalde aanvragen:
Pastoraat Woonwagenwerk Nederland:
Stichting Broodnodig Tilburg:
Ervaring die Straat:
Toegekend aan budgethouders:

€ 6.337,€ 85.361,53
€ 5.000,€ 2.500,€ 3.000,€ 10.500,-

Totaal: uitgekeerd budget 2015:

€ 102.198,53

Toegekende garantiebijdragen (nog niet uitbetaald):

€

Totaal toegekend budget 2015:

€ 106.992,34
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4.793,81

Behandelde aanvragen (188) uitgesplitst naar categorieën:
1. Gezinssamenstelling:
moeder met kind(eren)
vader met kind(eren)
gezinnen met kinderen
alleenstaande mannen
alleenstaande vrouwen
echtparen
onbekend

2014
42 aanvragen
5 aanvragen
18 aanvragen
58 aanvragen
47 aanvragen
7 aanvragen
11 aanvragen

55 aanvragen
15 aanvragen
35 aanvragen
95 aanvragen
50 aanvragen
5 aanvragen

Opvallende daling in 2015 van het aantal aanvragen voor alleenstaande mannen en vaders met
kinderen.
2. Autochtoon/migrant:
Bij 21 aanvragen betrof het aanvragen voor migranten tegen 57 in 2014. Opvallend is dat het in de
aanvraag niet duidelijk is of het wel of niet om een migrant gaat.
3. Inkomstenbron:
Geen inkomsten
Loon
Loon + aanvullende uitkering
Diverse vormen van uitkering

20 aanvragen(in afwachting van beslissing over uitkering)
14 aanvragen
6 aanvragen
148 aanvragen

Bij het opgeven van de uitkering wordt vaak niet meer vermeld om wat voor een uitkering het gaat.
4. Schuldsituatie:
Geen schulden/onbekend
Minder dan 1000
Tussen 1000 en 5000
Tussen 5000 en 15.000
Tussen 15.000 en 30.000
Tussen 30.000 en 45.000
Tussen 45.000 en 100.000
Meer dan 100.000
Schulden onbekend/bewindvoering
Schulden onbekend/schuldhulp
Schulden onbekend/budgetbeheer
Schulden onbekend/WSNP

62 aanvragen
6 aanvragen
28 aanvragen
15 aanvragen
21 aanvragen
7 aanvragen
7 aanvragen
5 aanvragen
10 aanvragen
3 aanvragen
18 aanvragen
6 aanvragen

5. Doel van de verstrekking:
Schuldhulp
Verhuis- inrichting- stofferingkosten en witgoed
Kleding & schoenen
Anders: kinder-/babyspullen
Anders: Tandartskosten
Anders: diversen

58 aanvragen
69 aanvragen
7 aanvragen
2 aanvragen
16 aanvragen
36 aanvragen
2

6. Hoogte van de toegekende bedragen :
Laagste bedrag:
Hoogste bedrag:
Gemiddeld bedrag :

57,15
850,-595,--

41 aanvragen zijn niet in behandeling genomen, omdat het doel waarvoor werd aangevraagd niet
binnen de doelstelling van het Dekkersfonds valt; bijvoorbeeld aanvragen voor de aanschaf van
vervoermiddelen, voor bouw- of verbouwkosten, voor reiskosten van individuen of aanvragen van
bewindvoerders e.d.
Trends en signalen: In 2015 zien we aanvragen voor tandartskosten.
Schuld:
In 2015 zien we een daling van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening op het totaal aantal
aanvragen.
We constateren een stijging van de schuldbedragen.
Bij hoge schulden en in complexe schuldsituaties kunnen via fondswerving bij het Dekkersfonds - dat
slechts beperkt kan bijdragen – alleen in samenwerking met andere fondsen (deel)oplossingen
worden geboden. Bijvoorbeeld door het voorkomen van huisuitzettingen bij huurschulden en het
niet verzekerd zijn voor medische hulp door het oplossen van schulden zorgverzekeringspremie.
Hoewel er dus in de meeste situaties wel sprake is van schulden, wordt de hulpverlening via
fondswerving bij het Dekkersfonds vaak gevraagd voor het oplossen van (deel)problemen op andere
leefgebieden, zoals hulp bij verhuizingen (huur, stoffering en inrichting), de aanschaf van kleding,
witgoed en leefgeld om een periode zonder inkomsten te overbruggen (wachttijd bij het aanvragen
van een uitkering).
Eigen risico zorg:
Ook in 2015 zien we aanvragen voor het afdekken van het jaarlijks eigen risico voor de
zorgverzekeringskosten.
Historisch overzicht aantal afgehandelde aanvragen:
2008:
153 aanvragen
2009:
174 aanvragen
2010:
165 aanvragen
2011:
153 aanvragen
2012:
195 aanvragen
2013:
237 aanvragen
2014:
255 aanvragen
2015:
218 aanvragen

Karin van Leeuwen
Tilburg, 15 maart 2016
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