Als u de eerste kandidaat bent voor de woning,

WACHTTIJDen

nodigen we u uit voor een gesprek. We nemen alle

Het is moeilijk om een indicatie te geven van de wacht-

gegevens door. Voldoet u aan de gestelde criteria, dan

tijd voor een woning bij De Goede Woning. Dit is

krijgt u de woning toegewezen.

afhankelijk van het aantal huuropzeggingen. Bepalend is

We vragen u het volgende mee te nemen:

ook de buurt, de huurprijs, type woning enzovoorts. De

een inkomensverklaring of aanslag van de Belas-

gepubliceerde verantwoording geeft een indicatie van

tingdienst van het afgelopen jaar;

het aantal benodigde punten.

jaaropgave van het afgelopen jaar;
3 recente loonstrookjes/ maandspecificaties;
	(optioneel) recent uittreksel van de Gemeente-

Urgentie
In uitzonderingsgevallen, op basis van een sociale of

lijke Basis Administratie (GBA);

een medische urgentie, kan een woningzoekende snel-

(optioneel) verhuurdersverklaring;

ler, buiten de normale procedures om, in aanmerking

in Nederland geldig legitimatiebewijs.

komen voor een woning. Meer informatie staat in de
speciale brochure ‘Urgentie bij woningtoewijzing’. U kunt

Als u de woning krijgt toegewezen geven we u een

ook contact opnemen met een van de medewerkers van

antwoordformulier en overnameformulier met daarop

De Goede Woning.

de naam en het telefoonnummer van de vertrekkende
huurder.
	U kunt contact opnemen met de vertrekkende

(HUUR)schuld
Wanneer een woningzoekende schulden heeft, zoals een

huurder om de woning te bezichtigen en de 		

huurschuld bij een verhuurder of een schuld bij een an-

mogelijke overnames te bespreken.

dere instantie, is toewijzing van een woning niet zonder

	U heeft een overnameformulier waarop u

meer mogelijk. Wij vragen hiervoor een verhuurders-

samen de overnames vermeldt. U mag, maar

verklaring, dan wel andere informatie over de financiële

bent niet verplicht zaken, zoals vloerbedekking,

situatie.

over te nemen. U ondertekent beide het
overnameformulier.
	U geeft voor de aangegeven datum op het
antwoordformulier aan of de woning wel of niet

Op zoek naar
een huurwoning

accepteert. U levert het ondertekende antwoord
formulier samen met de overnameformulieren in
bij ons kantoor.
	U ontvangt een bevestiging van de acceptatie.
Daarin wordt ook vermeld wat u alvast kunt
regelen voordat u het huurcontract ondertekent
en de sleutel ontvangt.

bezoekadres

Jan ter Horststraat 5
7462 AG Rijssen
telefoon
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e-mail
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website
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Op zoek naar
een huurwoning

In deze brochure leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor een van onze

	Puntentelling

Voorwaarden - Passend toewijzen

huurwoningen in de gemeente Rijssen - Holten. Als woningzoekende kiest u zelf

Opbouw punten

huur moet passen bij het inkomen

waar u wilt wonen.

De hoeveelheid opgebouwde punten bepaalt wie het

Het inkomen en de samenstelling van het huishouden

eerste in aanmerking komt voor een aangeboden woning.

van u als woningzoekende bepaalt voor welke woning

De puntentelling start vanaf het moment dat u bij ons

u in aanmerking komt. Door ‘passend toewijzen’ krijgt

staat ingeschreven als woningzoekende. U krijgt één

u een woning waarvan de huur aansluit bij uw jaarin-

punt per maand toegekend.

komen*.

	op weg naar een huurwoning
in 5 stappen
Stap 1 Inschrijven als woningzoekende

Stap 3 Lees de voorwaarden goed door

Wanneer u woont in een woning in de gemeente

Uw inkomen wordt juist weergegeven op een inko-

Wanneer u wilt reageren op ons woningaanbod,

Bij elke woning staat een inkomensgrens. Daarnaast

Rijssen-Holten die weer wordt verhuurd start u met 12

mensverklaring of aanslag van de Belastingdienst. U

schrijft u zich in als woningzoekende. Dit kan als u

kunnen er voorwaarden worden vermeld, bijvoorbeeld

punten extra. Dit om de doorstroming te bevorderen.

kunt dit formulier direct online opvragen en uitprinten

minimaal 18 jaar bent en beschikt over de Nederlandse

dat een woning met voorrang wordt verhuurd aan senio-

Bij elke 6e keer dat u reageert op een woning waarbij

via www.mijnbelastingdienst.nl.

nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. U kunt

ren. Om voor de aangeboden huurwoning in aanmer-

u voldoet aan de gestelde voorwaarden, krijgt u één

Ook kunt u een formulier aanvragen via de Belasting-

zich via de website inschrijven. Natuurlijk kunt u ook

king te komen, moet u aan deze voorwaarden voldoen.

punt extra toegekend. In totaal kunt u maximaal 60

telefoon op 0800-0543.

punten opbouwen.

Voor meer informatie over passend toewijzen kunt u

een inschrijfformulier bij ons kantoor ophalen of aanvragen per e-mail.

Stap 4 Reageren op ons woningaanbod

kijken op onze website onder ‘ik ben woningzoekende’.

U kunt reageren op ons woningaanbod via onze web-

weigeren woning

Stap 2 Kijk op onze website of let op advertentie

site www.dgwrijssen.nl. Om te reageren heeft u een

Wanneer u een woning weigert vragen wij welke reden

*

Op onze website www.dgwrijssen.nl onder ‘huuraan-

inlogaccount nodig. Voor het woningaanbod geschikt

u hiervoor heeft. Weigert u zonder geldige reden, bij-

uzelf en van uw eventuele partner of huisgenoten.

bod’ staat een volledig overzicht van huurwoningen

voor senioren kunt u ook reageren via de woning

voorbeeld woning te groot, huur te hoog, woonklimaat

Het inkomen van thuiswonende kinderen telt niet mee!

die beschikbaar komen. In het Rijssen-Holtens Nieuws-

advertentie in het Rijssen-Holtens Nieuwsblad. In deze

wijk, ligging van de woning, woning is te snel beschik-

blad publiceren wij alleen woningen die geschikt zijn

advertentie is een woonkeuzebon opgenomen. Nadat

baar, kortom alle redenen waarvan de informatie van

Toewijzingsverantwoording

Uw (gezamenlijk) jaarinkomen is het inkomen van

voor senioren. Rijssen-Holtens Nieuwsblad wordt

u deze bon volledig heeft ingevuld kunt u hem opstu-

te voren bekend is, dan krijgt u een correctie op uw

Nadat een woning is toegewezen en is geaccepteerd,

verspreid in de kernen Rijssen, Holten, Wierden, Enter

ren of inleveren bij De Goede Woning. Alleen reacties

opgebouwde punten.

wordt een verantwoording gepubliceerd op onze web-

en Markelo.

die voor de sluitingstermijn binnen zijn, worden in

site.

behandeling genomen. Als u heeft gereageerd op een
woning, zorg dat u dan bereikbaar bent voor ons.

Correcties op punten

Woningaanbieding

Bij toewijzing vragen wij om een inkomensverklaring of

	Indien u reageert op een woning, de woning

aanslag van de Belastingdienst (zie Voorwaarden). Zorg

wordt aangeboden en u weigert voor de

op juistheid van gegevens. U moet zelf zorgen dat

dat u altijd een recent exemplaar in uw bezit heeft.

eerste keer zonder geldige reden, dan

uw gegevens van de inschrijving juist zijn. Binnen een

worden 12 punten in mindering gebracht.

week na de sluitingstermijn krijgt de eerste kandidaat

Stap 5 Controle en bezichtiging

	Indien u reageert op een woning, de

De Goede Woning controleert alle ontvangen reacties

bericht van ons.

De woning wordt aangeboden aan de kandidaat met

woning wordt aangeboden en u weigert

Wanneer er meer kandidaten voor dezelfde woning in

de meeste punten. We controleren eerst uw gege-

voor de tweede keer zonder geldige reden,

aanmerking komen, wordt de volgorde van de kandi-

vens. Als de woning aan u wordt toegewezen, dan

dan vervallen uw opgebouwde punten.

daten bepaald op basis van het aantal punten van de

kunt u een afspraak maken om de woning bekijken.

	Indien u drie jaar niet meer reageert op

Vervolgens kunt u beslissen of u de woning accepteert.
Wanneer u een aangeboden woning weigert zonder

woningzoekende. De woning wordt toegewezen aan de

een woning, vervallen uw inschrijving en

kandidaat met de meeste punten. Bij een gelijk aantal

de opgebouwde punten.

punten kijken we naar de datum van inschrijving.

een geldige reden, kan dit consequenties hebben voor

		

Tip: Noteer de vervaldatum van de in-		

uw opgebouwde punten.

		

schrijving in uw agenda!

