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Missie
De stichting Ondersteuningsfonds Tilburgs bevordert met het Ondersteuningsfonds Tilburg (hierna
TOF) en de Woonlastencompensatie (hierna WLC) het welzijn van Tilburgse inwoners door het
verlenen van financiële ondersteuning. Het fonds biedt hulp aan inwoners die door onverwachte
noodzakelijke kosten in de financiële problemen komen en daardoor onder de armoedegrens leven.
Een financiële bijdrage maakt het noodzakelijke verschil in de financiële situatie van de inwoner. Het
fonds keert uit waar andere regelingen niet gelden en is voor inwoners een laatste redmiddel.
Visie
Een bijdrage leveren aan gezonde en gelukkige Tilburgers, die toegang hebben tot de
basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor hun bestaan. Hierdoor kunnen ze weer meedoen aan
de samenleving, bevorderen we financiële zelfredzaamheid en ervaren zij bestaanszekerheid.
Doelstelling
Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg is medio 2012 in het leven geroepen op initiatief van de
Gemeente Tilburg. Het doel van de stichting is het bevorderen van het welzijn van natuurlijke
personen, in het bijzonder door middel van het verlenen van financiële bijstand aan natuurlijke
personen, die op grond van onverwachte, forse inkomensachteruitgang met financiële problemen te
maken krijgen, met name die natuurlijke personen, die door die inkomensachteruitgang onder de
armoedegrens terecht komen.
Voortkomend uit afspraken in het Convenant Wonen 2015-2019, zijn begin 2016 de vier
woningbouwcorporaties en de gemeente Tilburg met de WLC gestart. De WLC voorziet in de
mogelijkheid om een tijdelijke financiële compensatie te bieden voor huurders met te hoge
woonlasten in nijpende situaties.
In de periode 2018-2020 heeft de stichting op verzoek van de Gemeente Tilburg uitvoering gegeven
aan de aanpak van niet oplosbare schulden (hierna NOS) middels maatwerk via de
toetsingscommissie van de Stichting Tilburg Ondersteuningsfonds. De aanpak voor niet oplosbare
schulden is voor burgers die hulp ontvangen bij het oplossen van schulden waarvoor geen reguliere
oplossing is en waarvoor maatwerk noodzakelijk is om schuldenvrij te kunnen worden. Deze aanpak
is vanaf 2021 niet meer in uitvoering door de stichting.
Uitvoering van de doelstelling
Het bestuur van de stichting Ondersteuningsfonds Tilburg is verantwoordelijk voor het waarborgen
en continueren van de uitvoering van het TOF.
Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de aanvragen van het TOF en de WLC. Hierin zijn
de Gemeente Tilburg, Bureau Schuldhulpverlening, IMW, WonenBreburg, Stichting de Vonk en
ContourdeTwern vertegenwoordigd. De toetsingscommissie besluit in gezamenlijkheid of een
aanvraag wordt gehonoreerd, afgewezen of als er nog vragen zijn, aangehouden. Aanvragers krijgen
binnen een week schriftelijk bericht over het besluit. Aanvragen worden gedaan door professionals
van maatschappelijke instellingen in Tilburg. Communicatie met de cliënt verloopt altijd via de
aanvrager. Het TOF en de WLC is voor Tilburgers een laatste redmiddel. Dit betekent ook dat er bij
een aanvraag altijd gekeken wordt of een andere voorliggende voorziening of wettelijke regeling een
optie is. Bij een afwijzing geeft TOF of WLC een advies voor een andere oplossing, soms is dat een
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doorverwijzing naar een andere voorziening of fonds. De aanpak van TOF en WLC is
maatwerk en verloopt via de toetsingscommissie.

Het proces ziet er als volgt uit:
•

•
•
•

•

Professionals vanuit de stad dienen volgens een standaard aanvraagformulier een casus in bij
TOF/WLC. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat alleen noodzakelijke informatie
over de casus op het aanvraagformulier wordt vermeld.
Deze casus wordt voorafgaand aan de tweewekelijkse toetsingscommissievergadering
verstuurd aan alle leden van de toetsingscommissie.
Tijdens de vergadering van de toetsingscommissie besluit de commissie in gezamenlijkheid of
een aanvraag wordt gehonoreerd, afgewezen of als er nog vragen zijn, aangehouden.
De toetsingscommissie beoordeelt aanvragen volgens de criteria, vastgesteld door Stichting
Tilburg Ondersteuningsfonds. Deze criteria zijn de vinden op:
www.ondersteuningsfondstilburg.nl.
Aanvragers krijgen binnen een week schriftelijk bericht over het besluit van de commissie.

Doelgroep
Het fonds is er voor individuele inwoners, kleine zelfstandigen en zzp'ers woonachtig in de gemeente
Tilburg met een laag besteedbaar inkomen, of een plotselinge terugval in inkomen ervaren. Er kan
een beroep op het fonds worden gedaan voor noodzakelijke kosten, wanneer alle andere
voorzieningen al zijn aangesproken en de inwoner desondanks nog steeds voor noodzakelijke kosten
staat die hij/zij niet kan betalen. Deze inwoners kunnen een beroep doen op het fonds om deze
kosten op te vangen en te voorkomen dat financiële tekorten onnodig hoog oplopen.
Wijze van verwerving van inkomsten
De Stichting Tilburgs Ondersteuningsfonds vraagt jaarlijks subsidie aan bij de Gemeente Tilburg voor
de activiteiten van het TOF. De kosten voor de WLC worden vanuit het convenant wonen
gefinancierd met een subsidie vanuit de gemeente Tilburg en een jaarlijkse bijdrage op
facturatiebasis van de betrokken woningbouwcorporaties. Op basis van afspraken die in het
Convenant Wonen zijn gemaakt door de betrokken coöperaties (WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen
en ’t Heem), dragen de coöperaties de helft van de woonlastencompensatie bij. Iedere coöperatie
betaalt de helft van de compensatie die aan de eigen huurder is uitgekeerd. Uitzondering zijn de
huurders die bij particuliere verhuurders worden gehuisvest, deze komen volledig ten laste van de
gemeentelijke subsidie.
Het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting
Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg heeft geen eigen vermogen. Alle financiële middelen die
worden ontvangen zijn ten behoeve van de uitvoering. Financiële overschotten worden daarom op
de balans meegenomen naar het volgend jaar als ‘nog te besteden’.
ContourdeTwern draagt zorg voor administratie, secretariaat en de financiële administratie, zoals het
verzorgen van betalingen en het maken van financiële overzichten. Ook de begeleiding van de
controle door de accountant maakt hier deel van uit. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund en
worden ook inhoudelijke verslagen en verantwoordingen gemaakt door ContourdeTwern en de
Vonk. ContourdeTwern en de Vonk ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden. De
medewerkers van ContourdeTwern en de Vonk vallen onder de CAO Sociaal Werk.
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Het bestuur ziet erop toe dat de uitgaven passen binnen de inkomsten. Via
kwartaalrapportages worden zij op de hoogte gehouden van de financiële stand van zaken van de
stichting. Als de

uitgaven van de stichting hoger zijn dan de inkomsten, wordt in samenspraak met de
toetsingscommissie een passende oplossing gezocht. Dit kan zijn het aanpassen van de criteria of het
werven van extra financiën. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.
De gemeente ontvangt jaarlijks de jaarrekening van Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg. Om
efficiencyredenen en kostenbesparingen is in overleg met de gemeente afgesproken dat de controle
over 2019 plaats zal vinden in het voorjaar van 2021, zodat de accountant dan 2019 én 2020 kan
beoordelen. De kosten voor de controle worden als kortlopende schuld opgenomen in de
jaarrekening. Deze kosten worden uit alle verschillende subsidiestromen bekostigd.

