
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraagformulier spoedzoekersregeling gemeente Hoorn 

 

Naam ___________________________________________(m/v) Voorletters ______________ 

Adres __________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer(s) _______________________________________________________________ 

Emailadres ______________________________________________________________________ 

Inschrijfnummer Woonmatch West-Friesland ___________________ Inschrijfdatum ___________ 

 

Burgerlijke staat: 

□ Gehuwd 

□ Samenwonend 
□ Ongehuwd 
□ Weduwe/weduwnaar 
□ Gescheiden, sinds: __________________________ 
□ Samenwoning verbroken, sinds: __________________________ 

 

Hoe woont u op het ogenblik? 

□ Zelfstandig in een huurwoning 
□ Zelfstandig in een koopwoning 

□ Inwonend bij ouders/derden 
□ Anders, nl: _______________________________________________________________ 

 

Bruto huishoudinkomen over het afgelopen jaar: ________________________________________ 

 

Welke situatie is op u van toepassing? 

□ Jongere van 18-25 jaar in onhoudbare thuissituatie. Die situatie kan ik aantonen met een 
doorverwijzing én een motivatiebrief van 1.Hoorn. 

□ Een ouder uit een relatiebreuk met kind(eren) tot 23 jaar. Ik woonde aantoonbaar de 
afgelopen twee jaar samen én er is sprake van een ouderschapsplan waarin staat dat ik 
minimaal 40% co-ouderschap heb. Dit betekent dat minimaal 1 kind minimaal 12 dagen per 
maand bij mij woont. Ik heb de (meeverhuizende) kinderen erkend en zij woonden 
aantoonbaar de afgelopen twee jaar thuis.  
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Geef in uw eigen woorden aan wat de probleemsituatie is: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Wat heeft u zelf gedaan om het woonprobleem op te lossen? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Overige opmerkingen aanvra(a)ger/ster: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Hierbij verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van en ermee in te stemmen dat, indien een 
spoedzoekersverklaring wordt afgegeven, u door Intermaris een passende woonruimte aangeboden 
krijgt. Deze mag niet worden geweigerd. Indien u deze woonruimte wel weigert, vervalt de spoed-
zoekersverklaring. 

Tevens verleent ondergetekende toestemming dat naar aanleiding van deze aanvraag nadere 
informatie kan worden ingewonnen bij een betrokken instantie/arts of specialist. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld op: ______________ (datum) _______________________ (plaats) 

 

Handtekening aanvra(a)ger/ster 

 

 

__________________________  
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De volgende documenten moet u (minimaal) meesturen bij uw aanvraag: 

 

Jongeren van 18 tot 25 jaar die nog bij hun ouders wonen in een onhoudbare situatie: 

 
□ Uittreksel Basisregistratie Personen met daarop historisch uittreksel woonadressen, 

huishoudensamenstelling en burgerlijke staat (op te vragen bij de afdeling Burgerzaken van de 

gemeente Hoorn) 

□ Inkomensgegevens: inkomensverklaring en loonstroken/uitkeringsspecificaties van de 

afgelopen drie maanden of ander bewijs van inkomen (Inkomensverklaring kunt u online 

aanvragen bij “Mijn Belastingdienst” of via de belastingtelefoon 0800-0543) 

□ Bewijs dat u er alles aan gedaan heeft om een woning te vinden 

□ Doorverwijzing van 1.Hoorn 

□ Eventuele ondersteunende verklaring van professionele hulp 

 

Een ouder uit een relatiebreuk met kind(eren) tot 23 jaar: 

 
□ Een mail waarin van de Regionale Urgentiecommissie (RUC) waarin staat dat u niet in 

aanmerking komt voor urgentie 

□ Uittreksel Basisregistratie Personen met daarop historisch uittreksel woonadressen, 

huishoudensamenstelling en burgerlijke staat (op te vragen bij de afdeling Burgerzaken van de 

gemeente Hoorn) 

□ Inkomensgegevens: inkomensverklaring en loonstroken/uitkeringsspecificaties van de 

afgelopen drie maanden (Inkomensverklaring kunt u online aanvragen bij “Mijn Belastingdienst” of 

via de belastingtelefoon 0800-0543) 

□ Bewijs dat u aantoonbaar een poging heeft gedaan voor het opeisen/behouden van de 

huidige huur- of koopwoning 

□ Een kopie van een officieel, niet door uzelf maar door bijvoorbeeld een mediator of notaris 

gemaakt ouderschapsplan waaruit blijkt dat u minimaal 40% co-ouderschap heeft 

□ Eventuele ondersteunende verklaring van professionele hulp  

 

 


