
 

 
 “In geval van nood”, urgentiebeleid 

 

  

Schema aanvraag indicatie 

Heeft u direct andere woonruimte 

nodig?

Is de situatie plotseling en buiten uw 

schuld ontstaan?

Bent u zelf aantoonbaar actief op 

zoek naar andere woonruimte 

geweest?

Woont u meer dan 1 jaar in de 

gemeente Urk?

Bent u 18 jaar of ouder?

Bent u geregistreerd als 

woningzoekende bij Patrimonium?

Wilt u om medische redenen een 

indicatie aanvragen?

Ga door naar schema 3 aanvraag 

sociale indicatie.

Ga door naar schema 2 aanvraag 

medische indicatie.

Heeft u ernstige 

gezondheidsproblemen?

Er kan geen indicatie worden 

aangevraagd.

Is de huidige woning nog toe- en 

doorgankelijk voor u, ten behoeve van 

het normale gebruik van de woning?

Er kan geen indicatie worden 

aangevraagd.

Heeft de afdeling WMO van de 

gemeente uw woonsituatie laten 

beoordelen?

Via afdeling WMO kunt u uw 

woonsituatie laten beoordelen.

Is uit de beoordeling gekomen dat u 

(eventueel met kleine aanpas- singen) 

in uw woning kunt blijven wonen?

Is verhuizen op een zo kort mogelijke 

termijn noodzakelijk?

Zonodig kunnen woningaanpas-

singen worden aangebracht.

Is een sociale huurwoning de meest 

adequate oplossing?

De afdeling WMO van de gemeente 

kan u een indicatie voor een sociale 

huurwoning geven.

U moet zelf op zoek naar passende 

huisvesting. Dit kan o.a. door te 

reageren op vrijkomende woningen 

van Patrimonium.

SCHEMA 1 AANVRAAG INDICATIE

SCHEMA 2 AANVRAAG MEDISCHE INDICATIE

Er kan geen indicatie worden 

aangevraagd.
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Is er sprake van calamiteiten zoals 

brand of instortingsgevaar?

Vraag bij Patrimonium een 

volkshuisvestelijke urgentie aan.

Vraagt u om financiële redenen een 

indicatie aan?

Heeft u de hoofdzorg voor inwonende 

minderjarige kinderen?

Zijn de financiële problemen buiten uw 

schuld ontstaan?

Verwacht u binnen 6 maanden een 

oplossing voor uw problemen?

Kunt u uw huidige woonlasten nog 

betalen?

Heeft u een woonkostentoeslag bij de 

gemeente aangevraagd.

U kunt een onderzoek aanvragen bij 

urgentiecommissie van ZONL.

Is er sprake van geweld of 

levensbedreigende situatie?

Heeft u aangifte gedaan bij politie en 

benodigde instanties ingeschakeld?

Is verhuizen binnen Urk de enige 

oplossing?

U kunt een onderzoek aanvragen bij 

urgentiecommissie van ZONL.

Is er sprake van echtscheiding of 

beeindiging van duurzame relatie?

Heeft de rechter het einde van de 

relatie bekrachtigd of heeft u een 

officieel document waaruit de 

relatiebeëindiging blijkt.

Heeft u de hoofdzorg voor inwonende 

minderjarige kinderen?

Heeft u de huidige woning 

aantoonbaar opgeëist en alles in het 

werk gesteld om het onderdak te 

behouden?

Er kan geen indicatie worden 

aangevraagd.

U kunt een onderzoek aanvragen bij 

urgentiecommissie van ZONL.

Er kan geen indicatie worden 

aangevraagd

SCHEMA 3 AANVRAAG SOCIALE INDICATIE

Er kan geen indicatie worden 

aangevraagd

Er kan geen indicatie worden 

aangevraagd
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