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Vanwege bijzondere medische of sociale omstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat u snel een woning nodig heeft. Als u daarvoor niet lang genoeg
staat ingeschreven, kunt u urgentie aanvragen. Hoe dat moet en wat vooraf
belangrijk is om te weten, staat in deze brochure.

	IN WELKE GEVALLEN WORDT
EEN URGENTIE VERLEEND?

	HOE WORDT EEN
AANVRAAG BEOORDEELD?

Urgentie is bedoeld voor woningzoekenden die buiten

Indien uw urgentieaanvraag wordt behandeld, bespreken

hun eigen schuld en/of verantwoordelijkheid niet meer

we uw situatie in het urgentieoverleg. Dit is een overleg

kunnen beschikken over woonruimte. Niet iedereen

tussen de woningcorporaties in de gemeente Rijssen-

kan zomaar urgentie aanvragen. Er moet sprake zijn

Holten. We sturen u binnen 3 weken een brief met

van een zodanige onhoudbare situatie dat verhuizen

daarin een gemotiveerd besluit.

noodzakelijk is. In de gemeente Rijssen-Holten zijn te
weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden
direct aan een woning te helpen. Daarom kan iemand
alleen in een uitzonderlijke situatie met voorrang worden
geholpen. De vraag “Wat is een onhoudbare situatie?”, is
niet gemakkelijk te beantwoorden. Uit de praktijk blijkt
dat elke situatie weer anders is. Elke aanvraag wordt
daarom op zichzelf beoordeeld.

DE BASISVOORWAARDEN BIJ URGENTIE
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
	U woont op het moment dat de situatie is
ontstaan onafgebroken 1 jaar in de gemeente
Rijssen-Holten.
	U staat bij ons ingeschreven als woningzoekende
en hebt de afgelopen 6 maanden actief gereageerd op het woningaanbod van ons en Viverion.

WAT IS DE BEDOELING VAN URGENTIE?
Een urgentie is uitsluitend bedoeld om een nijpend
huisvestingsprobleem op te lossen. In het geval van
urgentie kunt u geen voorkeur opgeven voor een wijk
of een woning.

HOE KUNT U URGENTIE AANVRAGEN?
U kunt een aanvraagformulier downloaden van onze
website of u kunt een formulier ophalen bij ons kantoor
aan de Jan ter Horststraat 5 in Rijssen. Wanneer u het
formulier heeft ingevuld, levert u het weer bij ons in.
Vervolgens nodigen we u uit voor een gesprek met onze
woonconsulent. We bespreken dan of de urgentieaanvraag kans van slagen heeft. Er zijn namelijk situaties
waarvan vooraf al duidelijk is dat u daarvoor geen
urgentie kunt krijgen.

U hebt de afgelopen 6 maanden ook via andere
verhuurders naar een woning gezocht.
	Er moet sprake zijn van een onhoudbare situatie
die ontstaan is in de gemeente Rijssen-Holten.

	Uw huidige woon- of verblijfplaats is niet geschikt
of geschikt te maken om de situatie op te lossen.
	U bent niet zelf verantwoordelijk voor het
ontstaan van de onhoudbare situatie en kon niet
tijdig een andere woning zoeken.
	U kunt aantonen dat u zelf eerst heeft geprobeerd
een oplossing te zoeken.

	U wilt gaan trouwen/samenwonen, maar hebt
geen zelfstandige woonruimte.
	U verwacht een kind en u bent inwonend of u
woont te klein.
	Gedwongen verkoop van de eigen woning door
wanbetaling of problemen met huurbetaling door
eigen schuld.

	Het probleem heeft een directe relatie met de
woning of de woonomgeving en andere woon-

MEDISCHE REDENEN VOOR URGENTIE

ruimte is een oplossing voor de huidige onhoud-

Wanneer u urgentie aanvraagt vanwege lichamelijke of

bare situatie.

psychische redenen zal De Goede Woning in sommige
gevallen de gemeente inschakelen. In het kader van

Niet elk probleem in uw woonsituatie is een reden voor

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kan de

een urgentie.

gemeente een indicatie afgeven: noodzaak tot verhuizen.
Als dit gebeurt wordt automatisch urgentie afgegeven.

Hieronder is een aantal situaties opgenomen waarin u
geen urgentie kunt krijgen:
	Beëindiging van de (huwelijks-, samenlevings) re-

SOCIALE REDENEN VOOR URGENTIE
Als er sprake is van een verbroken relatie waarbij

latie, voor zover het de partner zonder inwonende

minderjarige kinderen zijn betrokken is er een mogelijk-

kinderen betreft.

heid om urgentie te krijgen. Dat kan uitsluitend om te

	Uw huidige woning is te klein/groot, of de tuin is
te bewerkelijk.
	U hebt uw woning vrijwillig verlaten zonder dat u
zeker wist dat u andere woonruimte had.
	U moet uw huis uit, omdat u er maar tijdelijk
mocht wonen.
	Huuropzegging door verhuurder terwijl er sprake
is van huurbescherming.
	Wanneer uw huidige woning technische of

voorkomen dat minderjarige kinderen dakloos worden.
Hierbij gelden tevens de volgende extra voorwaarden:
	U heeft door de rechter de kinderen toegewezen
gekregen en zij zullen bij u ook de hoofdverblijfplaats hebben.
	Uw echtelijke woning is niet opeisbaar of onbetaalbaar.
	Per echtscheidingssituatie wordt maximaal 1
urgentie verstrekt. Degene waar de kinderen vol-

hygiënische gebreken vertoont (zoals vocht, tocht

gens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

en ongedierte). Dit is in principe voor verantwoor-

staan ingeschreven krijgt in de meeste gevallen

delijkheid van de eigenaar.

de urgentie toegekend. Voor samenwonenden

	Problemen met kamerbewoning of inwoning.

die hun relatie verbreken, wordt zo veel mogelijk

	Woonoverlast situaties.

aangesloten bij de regeling voor gehuwden.

	Uw ouders gaan verhuizen naar een woning (buiten de regio) en u wilt of kan niet mee.

PERSOONSGEBONDEN PROBLEMEN
Persoonsgebonden problemen kunnen eventueel leiden
tot een urgentie. Voorbeelden hiervan zijn:
	Mishandeling.
	Bedreiging.

	WAT GEBEURT ER ALS URGENTIE
WORDT GEWEIGERD?
Als de urgentie is geweigerd, dan vermelden we de reden
daarvan in een brief. U weet dus altijd waarom u geen
urgentie hebt gekregen. Als u het niet eens bent met de
beslissing, dan heeft u de mogelijkheid om hiertegen
schriftelijk bezwaar te maken.

	WAT GEBEURT ER ALS
URGENTIE WORDT TOEGEKEND?
Als u wel urgentie krijgt, ontvangt u een brief waarin de
beslissing staat. Wij doen ons best om binnen een half
jaar passende woonruimte te vinden. Dit geldt uiteraard
voor zover het aanbod dit toelaat. Deze termijn is niet
altijd haalbaar bij seniorenwoningen, rolstoelgeschikte
woningen en woningen met zorg.

		

VRAGEN?

Als u nog vragen heeft over de voorwaarden voor een
urgentie, neem dan gerust contact op met de woon
consulent van De Goede Woning, telefoon 0548 37 80 50.
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