Inschrijfformulier
Woningzoekenden

Inschrijfdatum:

(in te vullen door de gemeente)

Persoonsgegevens

Hoofdaanvrager

Partner/Mede-aanvrager

BSN
Naam
Adres
Postcode & woonplaats
Geslacht
Geboortedatum
Telefoon thuis
Telefoon werk
E-mailadres
Relatie tot partner/medeaanvrager c.q. hoofdaanvrager
Is er een indicatie op grond
Ja / Nee
van de Wet maatschappelijke Zo ja, welke
ondersteuning (Wmo) of Wet
langdurige zorg (Wlz)?
Verzamelinkomen (zie
begrippenlijst)
€

Ja / Nee
Zo ja, welke

€

Wij verzoeken u bij het inleveren van dit formulier de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst te
voegen, of een kopie van uw meest recente aanslag inkomstenbelasting of voorlopige aanslag inkomstenbelasting of ,als
geen belastinggegevens beschikbaar zijn, het meest recente salarisstrookje/uitkeringsstrookje.

Gegevens overige leden van uw huishouden.
Geboortedatum
Relatie ten opzichte van
de hoofdaanvrager

Naam
1.
2.
3.

Bepaling van economische en maatschappelijke binding
Heeft u een economische binding (zie begrippenlijst) met Ameland?

Ja

Nee

Zo ja, waar blijkt dit uit?
Wij verzoeken u bij het inleveren van dit formulier kopie documenten te voegen waaruit uw economische binding blijkt.

Heeft u een maatschappelijke binding (zie begrippenlijst) met Ameland?
Inschrijfformulier Woningzoekenden

Ja

Nee

Uw woonverleden
Heeft u in het verleden eerder (op een ander adres) in de gemeente Ameland gewoond?
Zo ja, waar en wanneer?
Adres:

Periode:

van

tot

Adres:

Periode:

van

tot

Adres:

Periode:

van

tot

Familiebinding
Heeft u op dit moment ook ouders, kinderen, broers en/of zussen in de gemeente Ameland wonen?
Zo ja, wie? Geef ook aan wat de relatie van deze persoon is ten opzichte van de hoofdaanvrager!
Naam

Adres:

Relatie:

Naam

Adres:

Relatie:

Naam

Adres:

Relatie:

Wat is uw huidige woonsituatie?
eigen
woning

Soort woning:
Huur per maand
Aantal slaapkamers

gemeentelijke
huurwoning

€

particuliere
huurwoning

inwonend bij
ouders

Inclusief/exclusief servicekosten
1

2

3

4

Ontvangt u voor uw huidige woning ook huurtoeslag?

5
Ja

Nee

De gewenste woonsituatie
Wat voor woning zoekt u?
Wat is het aantal gewenste slaapkamers?
Welk dorp in de gemeente Ameland heeft
uw voorkeur?
Heeft u met betrekking tot de gewenste
woning nog een bijzondere eis waaraan
deze woning moet voldoen? Bijvoorbeeld
een slaapkamer op de begane grond.
Om welke reden wenst u te verhuizen?

Handtekening aanvrager:

Datum:
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Ondertekening
Handtekening partner/mede-aanvrager:

Begrippenlijst bij Inschrijfformulier woningzoekenden

Verzamelinkomen

Gezamenlijk bedrag van inkomen uit werk en woning, uit aandelen
en dividenden en uit sparen en beleggen

Economische binding

Een woningzoekende is economisch gebonden aan Ameland, als hij
met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang
heeft om zich op Ameland te vestigen. Hieronder valt iemand met
een standaard arbeidsovereenkomst bij een bedrijf gevestigd op
Ameland en die voor ten minste de helft van zijn inkomen
afhankelijk is van het inkomen uit die functie; de duur van de
overeenkomst dient minimaal acht maanden te zijn waarin bij
voorkeur de mogelijkheid van een verlenging is opgenomen of
uitzicht op een nieuwe arbeidsovereenkomst. Bij een eigen bedrijf is
sprake van een economische binding als het voor de eigenaar
noodzakelijk is om zich vanwege dat bedrijf (bedrijfsvoering) op het
eiland te vestigen. (Conform Huisvestingswet 2014 en
Huisvestingsverordening 2015).

Maatschappelijke binding

Een woningzoekende is maatschappelijk gebonden aan Ameland,
als hij een redelijke, met de Amelander samenleving verband
houdend belang heeft zich op Ameland te vestigen, of ten minste
zes jaar onafgebroken ingezetene is, dan wel gedurende de
voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene
is geweest van Ameland. Daarnaast wordt onder maatschappelijke
binding mede verstaan dat de woningzoekende al op Ameland
woonachtige familie tot en met de tweede graad heeft die hier ten
minste zes jaar ingezetene is in een voor permanente bewoning
bestemde woonruimte. Onder familie worden bloedverwanten
verstaan, geen aanverwanten. (Conform Huisvestingswet 2014 en
Huisvestingsverordening 2015).
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