
Uitgeoefende activiteiten en financiële en bestedingen 2019 

Individuele hulpverlening 

De Hulpverlening Individuele Hulpverlening Het totaal aantal aanvragen voor particulieren 

dat in 2019 door het Pape-Fonds werd behandeld nam iets toe ten opzichte van het jaar 

daarvoor. Het aantal aanvragen dat het Pape-Fonds niet kon honoreren nam ook iets toe, 

meestal doordat aanvragen niet vielen binnen de doelstelling van het Fonds of er 

voorliggende voorzieningen konden worden aangevraagd, maar ook omdat aanvragen 

incompleet bleven nadat daar vragen over waren gesteld Op het gebied van sanering van 

schulden wordt zichtbaar dat een minder groot beroep op ons Fonds, met name voor 

woonkostenschulden, om huisuitzettingen te voorkomen en schulden bij zorgverzekeraars. 

In de lijn van de vorige jaren besteedde het Pape-Fonds in dit rapportagejaar een aanzienlijk 

deel van haar beschikbare budget aan inrichtingskosten en verhuiskosten voor mensen die 

voor deze kosten niet, of niet tijdig, konden aankloppen bij Gemeenten. Het Fonds 

ondersteunt daarbij in de kosten van veelal eerste huur en borg om de huurovereenkomst 

aan te kunnen gaan en stoffering en een basisinrichting voor in de woning. Aandacht blijft 

uitgaan naar de grote hoeveelheid aanvragen die worden ingediend voor tandheelkundige 

kosten. De basisverzekering biedt veelal geen soelaas voor de urgente behandelingen die 

mensen nodig hebben. Dat heeft er toe geleid dat er in dit jaar een aantal beleidskeuzes zijn 

gemaakt op het vlak van tandheelkundige kosten. Bepaalde behandelingen vallen niet of niet 

meer onder de ondersteuning die het Pape-Fonds biedt en in zijn algemeenheid zijn de toe 

te kennen bijdragen per aanvraag gemaximeerd, om zoveel mogelijk mensen met urgente 

noodproblematiek in het gebit te kunnen helpen. Beperkingen in de mobiliteit als gevolg van 

de beperkingen zijn eveneens een belangrijk aandachtsgebied. Bijdrage voor de aanschaf 

van rolstoelbussen en -in toenemende mate elektrische fietsen blijven een belangrijke post 

van uitgaven van het Fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Individuele hulpverlening 2019 onderverdeeld in categoriën   

 Aantal %  Bedrag % Gemiddeld 

      bedrag 

       

Woonkostenschuld 35 3%   €      34.852  3%  €         996  

Energiekostenschuld 20 2%   €      17.798  1%  €         890  

Waterkostenschuld 1 0%   €        1.135  0%  €      1.135  

Ziektekostenschuld 16 1%   €        9.622  1%  €         601  

Bijdrage schuldsanering 2 0%   €        2.873  0%  €      1.437  

Overige schulden 31 2%   €      33.638  3%  €      1.085  

Subtotaal 105 8%   €      99.918  8%  €         952  

       

Woninginrichting 450 35%   €     438.645  37%  €         975  

Verhuiskosten 91 7%   €      84.149  7%  €         925  

Huishoudelijke apparatuur 95 7%   €      62.309  5%  €         656  

Kleding/linnengoed 11 1%   €        6.539  1%  €         594  

Auto/fiets/vervoer 151 12%   €     215.756  18%  €      1.429  

Medische en paramedische zorg 213 17%   €     156.425  13%  €         734  

Scholing / opleiding 1 0%   €           540  0%  €         540  

Overige hulpverlening 151 12%   €     125.673  11%  €         832  

Subtotaal 1163 92%   €  1.090.036  92%  €         937  

Totaal 1268     € 1.189.954    €        938  

       

Individuele hulpverlening 2019 onderverdeeld in bedragen   

 Aantal %  Bedrag % Gemiddeld 

      bedrag 

       

van €        0,- tot €    250,- 44 3%   €        4.710  0%  €         107  

van €    250,- tot €    500,- 176 14%   €      67.657  6%  €         384  

van €    500,- tot € 1.000,- 391 31%   €     281.962  24%  €         721  

van € 1.000,- tot € 1.500,- 451 36%   €     482.369  41%  €      1.070  

van € 1.500,- tot € 2.000,- 206 16%   €     353.256  30%  €      1.715  

       

Totaal 1268    € 1.189.954    €        938  

       

Projectondersteuning Aantal   Bedrag      

       

Rechtspersonen algemeen 27    €      30.859       

Rechtspersonen vakantie 10    €      29.175    

Ouderen projecten 10    €      31.210    

Overige projecten 3    €      35.500    

Totaal     €    126.744    

 


