URGENTIE AANVRAAG WONINGEN

Aanvraagformulier Urgentie
Met urgentie kunnen woningzoekenden met voorrang reageren op het regionale woningaanbod. Op grond van de
Regionale Huisvestingsverordening BRU kunnen burgemeester en wethouders een in het register ingeschreven
woningzoekende urgent verklaren. De legeskosten voor een urgentieverklaring in de Gemeente Nieuwegein
bedragen € 91,30. De legeskosten worden in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag, in overleg met
u, daadwerkelijk in behandeling wordt genomen.
Wanneer vraag ik urgentie aan?
U voldoet aan de volgende voorwaarden:
 U staat geregistreerd als woningzoekende bij Woningnet.
 U staat minimaal 1 jaar ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de Gemeente Nieuwegein
 U beschikt(e) over zelfstandige woonruimte.
 U bent niet in staat zelf binnen zes maanden voor passende huisvesting te zorgen.
 Het inkomen is niet hoger dan € 47.073,00.
U vraagt urgentie aan op grond van de volgende indicaties:
Urgentie op grond van sociale indicatie
Een urgentie op grond van een sociale indicatie kan aangevraagd worden naar aanleiding van:
 Een relatie-beëindiging waar minderjarige kinderen bij zijn betrokken en daardoor dakloos worden. Als één
van beide ex-partners een woning heeft/houdt wordt er geen urgentie meer verstrekt.
 Het niet kunnen betalen van de woonlasten in verband met financiële problemen, naar aanleiding waarvan
een woonkostentoeslag van de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) is toegekend met daaraan gekoppeld een
verhuisplicht. De financiële problemen mogen niet direct het gevolg zijn van een relatiebeëindiging. Degene
die urgentie aanvraagt moet de zorg hebben over één of meer minderjarige kinderen.
 Het buiten eigen schuld of toedoen moeten verlaten van woonruimte als gevolg van een
gerechtelijk (niet zijnde echtscheidings) vonnis.
 Een calamiteit zoals brand of overstroming.
Urgentie op grond van medische indicatie
U vraagt urgentie op grond van een medische indicatie aan, indien er fysieke en/of psychische problemen zijn
gerelateerd aan de woonsituatie.
Op grond van de Regionale Huisvestingsverordening BRU 2015 vraagt de gemeente, bij een verzoek om op
medische gronden met voorrang te verhuizen, een medische keuring aan.
Woning zoeken, urgentieverklaring
Met urgentie kunnen woningzoekenden met voorrang reageren op het regionale woningaanbod. Op grond van de
Regionale Huisvestingsverordening BRU kunnen burgemeester en
wethouders een in het register ingeschreven woningzoekende urgent verklaren.
Hoe vraag ik urgentie aan?
U kunt op één indicatiegrond urgentie aanvragen. Wij verzoeken u bijgaand formulier in te vullen. Zodra wij dit
formulier hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact met u op.
Woning zoeken, urgentieverklaring
Met urgentie kunnen woningzoekenden met voorrang reageren op het regionale woningaanbod. Op grond van de
Regionale Huisvestingsverordening BRU kunnen burgemeester en
wethouders een in het register ingeschreven woningzoekende urgent verklaren.
Wanneer krijg ik geen urgentie?
 Kamerbewoning of inwoning.
 Overlast van buren of burenruzies.
 Gebrek aan woonruimte, bijvoorbeeld kamertekort na gezinsuitbreiding.
 Grote woon-werk afstand.
 Gebrekkige woonruimte en huurgeschillen.

AANVRAAGFORMULIER URGENTIE
Inschrijfnummer woningnet
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
E-mailadres
Huidige woning

□ Koop

□ Huur

Type woning
Gezinssamenstelling
Wat is de probleemsituatie

□

Medische problematiek

□

Relatie-beëindiging

Op grond van welke medische klachten (fysieke en/of psychische) die gerelateerd zijn aan de woningsituatie vraagt u
urgentie aan?

De schriftelijke bewijsstukken inzake de relatie-beëindiging bijvoegen. In geval van een echtscheiding een door beide
partijen ondertekend convenant of voorlopige voorziening/beschikking en eventueel het ondertekend ouderschapsplan.
Bij relatie-beëindiging moeten minderjarige kinderen betrokken zijn die door de relatie-beëindiging dakloos worden. Als
één van de beide ex-partners een woning heeft/houdt wordt er geen urgentie meer verstrekt.

□ Financiële problematiek

Het niet kunnen betalen van de woonlasten in verband met financiële problemen, naar aanleiding waarvan een
woonkostentoeslag van de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) is toegekend met daaraan gekoppeld een verhuisplicht. De
financiële problemen mogen niet direct het gevol zijn van een relatie-beëindiging. Daarnaast moet degene die urgentie
aanvraagt de zorg hebben over minderjarige kinderen.
Graag kopie brief toekenning woonkostentoeslag WIL bijvoegen.

□ Mantelzorg

Hieraan worden bepaalde voorwaarden gesteld. Voor advies kunt u contact opnemen met de Afdeling Wonen van het
Ruimtelijk Domein.

Opmerkingen

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de afdeling Wonen van het Ruimtelijk Domein. Er wordt telefonisch contact
met u opgenomen.
De behandelend ambtenaar kan, indien nodig, contact opnemen met derden. Door ondertekening van dit formulier verleent u
hiervoor uw toestemming.
Datum

Handtekening

Afhandeling (in te vullen door de gemeente Nieuwegein)

Colofon
Deze folder is een uitgifte van de gemeente Nieuwegein.
Bezoekadres:
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postadres:
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon: 14 030
E-mail: gemeente@nieuwegein.nl
Internet: www.nieuwegein.nl

