
Doorloopt u onderstaand eerst de algemene toetsingscriteria. 

Indien u alle stellingen met ‘ja’ beantwoord heeft, kunt u vervolgens nagaan of u in aanmerking komt voor 

sociale- of medische urgentie. 

 
Algemene toetsingscriteria 

U heeft op het moment van verzoek uw inschrijfadres (=woonadres) in de Hoeksche Waard*. Ja / Nee 
U staat aantoonbaar geregistreerd als woningzoekende en heeft afgelopen 3 maanden actief 
gereageerd op het passend aanbod. 

Ja / Nee 

U kunt aantonen eerst zelf naar oplossingen te hebben gezocht Ja / Nee 
Er is sprake van een noodsituatie die vraagt om een oplossing binnen 3 maanden, waarvoor 
andere woonruimte de enige noodzakelijke oplossing is. 

Ja / Nee 

De noodsituatie is buiten uw eigen schuld ontstaan. Ja / Nee 
U heeft sinds het ontstaan van de noodsituatie  geen sociale huurwoning geweigerd. Ja / Nee 
U heeft afgelopen 2 jaar niet voor soortgelijke problematiek een urgentieverklaring 
ontvangen. 

Ja / Nee 

U heeft voor e.v.t. aanwezige schulden de afbetaling goed geregeld. (d.w.z. 
schuldhulpverlening, budgetbeheer of schuldregelingen) 

Ja / Nee 

U komt o.b.v. uw inkomen en vermogen in aanmerking voor een sociale huurwoning 
(huurtoeslag). 

Ja / Nee 

 

* Als er sprake is van mantelzorg heeft of degene die mantelzorg ontvangt of de mantelzorger zijn 

inschrijfadres in de Hoeksche Waard; 

*Als er sprake is van een verblijf in een 24-uurs instelling, geldt dit criteria niet.  

Heeft u een of meer stellingen met ‘nee’ beantwoord, dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor 

urgentie. 

 

Heeft u alle stellingen met ‘ja’ beantwoord, dan kunt in onderstaand overzicht een verdere inschatting 

maken van uw kans op urgentie. 

 
Sociale urgentie 

Er is sprake van ernstig psychisch en/of lichamelijk geweld (partnermishandeling, of 
bedreiging daarmee, van dien aard dat u niet in de oorspronkelijke woning kunt of kon blijven. 
(bewijsstukken aanwezig? Aangifte bij politie kan de aanvraag ondersteunen, maar is niet in 
alle gevallen voldoende bewijs) 

Ja / Nee 

Er is sprake van kindermishandeling of bedreiging daarmee. U heeft als enige de zorg voor het 
kind/de kinderen toegewezen gekregen en u bent genoodzaakt de woning te verlaten 
vanwege veiligheidsredenen.  
(bewijsstukken aanwezig?) 

Ja / Nee 

Er is sprake van ernstige psychosociale problematiek ten gevolge van de 
woonomstandigheden waarbij andere woonruimte de enige noodzakelijke oplossing is. 
(bewijsstukken aanwezig?) 

Ja / Nee 

Er is sprake van gedwongen verkoop van een woning in de Hoeksche Waard, aantoonbaar 
niet het gevolg van verwijtbaar gedrag. (Gedwongen verkoop aantoonbaar d.m.v. schriftelijke 
verklaring van bank of hypotheekverstrekker) 

Ja / Nee  

Er is sprake van onvoorziene calamiteiten. Een situatie waarin de zelfstandige woning buiten 
uw schuld om door een calamiteit als brand, ernstige waterschade of explosie ongeschikt is 
geraakt voor bewoning en u niet meer terug kunt keren naar de woning. 

Ja / Nee 

 

Heeft u 1 van deze stellingen met ‘ja’ beantwoord, dan komt u mogelijk in aanmerking voor urgentie 

 

 



 

 

Sociale urgentie bij relatie beëindiging 

U heeft ten minste 1 minderjarig kind. Ja / Nee  
U heeft minstens 2 aaneengesloten jaren samengewoond op zelfde adres én 
tot minimaal 3 maanden voor aanvraagdatum. 

Ja / Nee 

U ontvangt kinderbijslag van SVB op eigen bankrekening. Ja / Nee 
U staat aantoonbaar geregistreerd als woningzoekende en heeft gedurende 3 maanden actief 
gereageerd op passend woningaanbod. 

Ja / Nee 

U heeft de dagelijkse zorg voor kind(eren) én de kinderen staan bij u ingeschreven in het BRP. 
(Er is geen sprake van bezoekregeling of gedeelde zorg) 

Ja / Nee 

-Geen van de partners kan  in de woningbehoefte voorzien (of had kunnen voorzien in de 
woningbehoefte) d.m.v. bijvoorbeeld overname van huurovereenkomst of hypotheek. 

Ja / Nee 

-Er is aangetoond dat er in de procedure door de partner met zorg voor de kinderen het recht 
geclaimd is om in de huidige woning te blijven en er is aangetoond dat de claim door de 
rechtbank niet is toegekend. 

Ja / Nee 

 

Heeft u alle stellingen met ‘ja’ beantwoord, dan maakt u kans op urgentie (let op u moet ook aan alle algemene 

criteria voldoen) 

Medische urgentie 

Er is sprake van acute medische problemen, die niet konden worden voorzien. Ja / Nee 
U kunt deze medische beperking aantonen d.m.v. een verklaring van uw medisch specialist. Ja / Nee 
Een verhuizing naar een andere woning lost uw medische- of woonprobleem op. Ja / Nee 

 

Heeft u alle stellingen met ‘ja’ beantwoord, dan maakt u kans op urgentie. 

Urgentie voor personen komende uit een instelling voor tijdelijke opvang 

De woonruimte is verlaten i.v.m. psychisch en/of fysiek geweld of bedreiging daarmee. 
(Aantoonbaar met rapportage hulpverleningsinstelling) 

Ja / Nee 

Terugkeer naar de woonruimte is onmogelijk. 
(Aantoonbaar met rapportage hulpverleningsinstelling) 

Ja / Nee 

De opvang vindt plaats in een 24 uurs instelling en u verblijft hier reeds meer dan 21 dagen. 
(Aantoonbaar met rapportage hulpverleningsinstelling) 

Ja / Nee 

 
Heeft u alle stellingen met ‘ja’ beantwoord, dan maakt u kans op urgentie. 

Urgentie bij mantelzorg 

U ontvangt of verleent mantelzorg, staat aantoonbaar ingeschreven als woningzoekende én 
reageert actief op passend aanbod. 

Ja / Nee 

Er is sprake van langdurige zorg(langer dan 1 jaar) voor minimaal acht uur per week aan/ door 
een naaste. 

Ja / Nee 

De afstand  tussen mantelzorgontvanger en verlener bedraagt op dit moment meer dan 5 km 
en wordt na de urgentie minder dan 5 km.  

Ja / Nee 

U bent in het bezit van een mantelzorgindicatie. (U staat geregistreerd als mantelzorger bij 
Stichting Mee) 

Ja / Nee 

 

Heeft u alle stellingen  met ‘ja’ beantwoord, dan maakt u kans op urgentie. 

 



-Indien u in aanmerking wenst te komen voor urgentie, neemt u dan contact op met  team Wmo. U krijgt het 

aanvraagformulier voor urgentie thuisgestuurd. 

 

-Wanneer u volgens bovenstaande vragen mogelijk niet in aanmerking komt voor urgentie, staat het u 

desondanks vrij een aanvraag te doen. Houd u er rekening mee dat u bij afwijzing van uw urgentieaanvraag 

de kosten voor de aanvraag niet retour ontvangt.  
 

Richtlijnen voor mogelijke afwijzing sociale urgentie 

1. De aanvrager verkeert in een noodsituatie maar komt van buiten de regio. Het is in principe niet de taak 
van de gemeenten  in de Hoeksche Waard om woningzoekenden  van buiten de regio met een 
noodsituatie die daar  ontstaat op te vangen. De noodzaak om zich hier te vestigen dient altijd worden 
aangetoond. 
 

2. Er is geen sprake van een noodsituatie als eerder omschreven. 
 

3. Relatie beëindiging op zich is geen reden voor een urgentie. 
 

4. Bij een belastbaar huishoudjaarinkomen of een vermogen boven de huurtoeslag grenzen. 
  

5. Daarnaast leiden onderstaande zaken in principe niet tot urgentie: 
a. Bij problemen met familie 
b. Bij inwoning 
c. Bij herinneringen aan overleden partner of familielid 
d. Bij psychosociale problemen (tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie) 
e. Bij gedwongen verkoop van eigen woning door eigen verantwoordelijkheid 
f. Bij technische/hygiënische niet adequate woning (bijv. achterstallig onderhoud, tocht, vocht of 

ongedierte) 
g. Bij buren- of omgevingsoverlast (ruzie, lawaai) 
h. Bij heimwee naar stad, omgeving of oude buurt 
i. Bij huuropzegging door uw verhuurder zonder vervangende woonruimte 
j. Bij samenwonen, trouwen of gezinsuitbreiding 
k. Bij gezinshereniging 
l. Bij terugkeer uit buitenland 
m. Bij een te grote, te kleine of te dure woning 
n. Bij het wonen op een etage, flat, of andere woning die niet passend is 
o. Bij een te grote afstand woon/werkverkeer 
p. In verband met leeftijd het niet meer kunnen onderhouden van de woning, huishouden of 

tuinonderhoud (=voorzienbaar) 

 
 


