Bijlage Doorstroming vanuit een hulpverleningstraject

Ingekomen:
Persoonlijke gegevens
Naam aanvrager
Adres en woonplaats
Geboortedatum
Telefoon en E-mail
Inschrijving Woonnet Rijnmond
Gegevens hulpverleningsinstelling
Naam instelling
Adres en plaats
Begeleider
Telefoon en E-mail
Op grond van welk traject wordt de aanvraag ingediend?
 Het traject is niet afgerond.
Het traject wordt voortgezet in de toekomstige woning. Aanvrager is wel in staat zelfstandig een huishouden te voeren, maar met
begeleiding. Er wordt (na)zorg verleend.
Een aanvraag is alleen mogelijk indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten tussen hulpverleningsinstelling en
wooncorporatie. Tussen aanvrager en woningcorporatie wordt een huurzorgcontract afgesloten.
 Het traject is afgerond.
Er is geen (na)zorg nodig. Aanvrager is in staat zelfstandig een huishouden te voeren en beschikt over alle vaardigheden om
zelfstandig te kunnen wonen.
Waar woonde aanvrager direct voorafgaand aan het hulpverleningstraject? Hiermee wordt niet een eerder opvangadres bedoeld.
Adres
Postcode / plaats
Was dit zelfstandige woonruimte?
 ja
 nee, was sprake van:
 inwonend

 kamerverhuur

 anders, nl

Hoe is aanvrager aangemeld?
 vrijwillig
 opgelegde maatregel
 doorverwezen door (naam instantie)
Aanvrager doorloopt van
tot
een traject dat gericht is op re-integratie in de eigen of
nieuwe sociale omgeving en moet op grond hiervan doorstromen naar zelfstandige woonruimte.
Waar verblijft aanvrager tijdens het hulpverleningstraject?
 bij een instelling
Naam instelling
Adres
Postcode / plaats
 anders, nl.:
Naam
Adres
Postcode / plaats
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Op grond van welke problematiek is het hulpverleningstraject gestart?
 geweld en bedreiging
 detentie
 verslavingsproblematiek
 psychische problematiek
 prostitutie
 dak en thuisloos
 anders, nl.
Toelichting op grond van welke problematiek het (voormalig) woonadres is verlaten (voorgeschiedenis).

Hoe is het hulpverleningstraject doorlopen?

Welke doelen moesten behaald worden om zelfstandig te kunnen wonen?

Heeft aanvrager alle doelen behaald om zelfstandig te kunnen wonen?
 ja
 nee. Aan welke doelen moet nog gewerkt worden?

Waardoor is verhuizen naar zelfstandige woonruimte op zeer korte termijn noodzakelijk?
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Waarom behoort terugkeer naar het voormalig (zelfstandig) woonadres niet tot de mogelijkheden?

Is een speciaal woningtype noodzakelijk vanwege (ernstige) medische problemen?
 nee
 ja, namelijk:
Wat is het huidige inkomen?
 uitkering
 loon uit arbeid

 studiefinanciering

Het netto maandinkomen bedraagt

€

Is er sprake van huurschuld op het huidige of voormalige zelfstandige woonadres?
 nee
 ja
Zoja, is er een afbetalingsregeling getroffen?
 nee, dan is een aanvraag voor urgentie is niet zinvol. Voor het huren van zelfstandige woonruimte moet daadwerkelijk een
betalingsregeling zijn getroffen.
 ja, wat is de huidige stand van zaken?

Zijn er op het moment van de aanvraag nog ander schulden?
 nee
 ja, namelijk:

Zijn hier regelingen voor getroffen?
 nee
 ja, bij KBR
 anders, namelijk:

Is er sprake van bewindvoering?
 nee
 ja
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Ondertekening aanvrager
Handtekening
Datum

Ondertekening begeleider
Dit formulier dient te zijn voorzien van een handtekening en een stempel van de hulpverleningsinstelling die de verhuizing
noodzakelijk acht.
Naam
Handtekening
Datum
Stempel (verplicht)

Welke informatie moet er aan deze aanvraag worden toegevoegd

Drie recente salarisstroken

Recente inkomensverklaring van de Belastingdienst

Kopie ID-bewijs van alle personen die meeverhuizen

U dient aan te tonen dat u zelfstandige woonruimte heeft (huur- of koopcontract)

Uw reacties op Woonnet Rijnmond van de laatste drie maanden

Verhuurdersverklaring van de hulpverleningsinstelling (indien van toepassing)

Deze volledig ingevulde en ondertekende bijlage

Relevante onderbouwing van de hulpverleningsinstelling

Bij detentie:
- Een detentieverklaring van het Ministerie van Justitie waaruit blijkt wanneer de detentie wordt beëindigd (VI datum)

Bij Uitstroom uit voorziening voor tijdelijke opvang van personen die i.v.m. problemen van relationele aard of geweld hun
woonruimte hebben verlaten:
- Aangifte(n)
- Mutatie politie (indien mogelijk)
- Verklaring waarom terugkeer naar de gemeente van herkomst (buiten de regio Rotterdam) niet mogelijk is (indien van toepassing)
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