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Aanvraag- en meldingsformulier tijdelijke en persoonlijke gedoogstatus op het 
verbod tot permanent bewonen van een recreatieverblijf (calamiteitenregeling) 

 

Uw gegevens  

Naam recreatieterrein  

  Bsn nummer Geboortedatum:  

Naam en voorletters aanvrager    

Naam eventuele 2e bewoner*    

Naam minderjarig kind *     

Naam minderjarig kind *    

Naam minderjarig kind *    

Naam minderjarig kind *    

Adres  

Perceelnummer *  

Postcode en woonplaats  

Inschrijfdatum in Gemeentelijke 
Basis Administratie  

 

Datum afgifte bouwvergunning 
*  

 

* invullen indien van toepassing 
 

Voor het verkrijgen van een tijdelijke persoonlijke gedoogstatus op het verbod tot permanent bewonen van 
een recreatieverblijf tot maximaal één jaar dient u de volgende vragen te beantwoorden. Vervolgens zal 
aan de hand van dit formulier bekeken worden of u overeenkomstig de daarvoor gestelde criteria in 
aanmerking komt voor een gedoogstatus.  
 
Te uwer informatie: de gemeente Wijdemeren onderscheidt twee situaties te weten: 
 

a. Iemand die korter dan zes maanden woont in een recreatiewoning als gevolg van een calamiteit ten 
behoeve van overbruggingshuisvesting hoeft geen tijdelijke, persoonlijke en objectgebonden 
gedoogbeschikking aan te vragen, mits dit formulier vooraf is ingevuld en ingeleverd bij de gemeente 
Wijdemeren. 

b. Iemand die langer dan zes maanden (met een maximum van een jaar) woont in een recreatiewoning als 
gevolg van een calamiteit ten behoeve van  overbruggingshuisvesting moet altijd, conform een vooraf 
vastgelegde periode, een gedoogbeschikking aanvragen en moet tevens aan alle voorwaarden, zoals 
opgesteld in de vragen 3 tot en met 9, voldoen en de verzochte schriftelijke (bewijs) stukken meesturen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Hoelang gaat u in de recreatiewoning verblijven? 
0 korter dan 6 maanden (indien ja, vul alleen de vragen  2, 7 en 10 in)  
0 langer dan 6 maanden (indien ja, vul alle navolgende vragen in) 
( u bent verplicht hier een keuze te maken) 

 
2. Vanaf welke datum gaat u in de recreatiewoning, zoals omschreven in de bovenstaande adresgegevens, 

wonen ?……………………………………………………………………… 
Op welke datum gaat u deze recreatiewoning als permanent woonverblijf verlaten? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
(bewijsstukken meesturen a.u.b.; wilt u de gemeente Wijdemeren na afloop van uw verblijf in de 
recreatiewoning schriftelijk op de hoogte te stellen van uw vertrek)  

 
  

3. Er dient sprake te zijn van een economische en/of maatschappelijke binding met de gemeente 
Wijdemeren. 
Waar bent u werkzaam?……………………………………………………………………………….……………. 
Waaruit blijkt de maatschappelijke binding?………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Heeft u een urgentieverklaring van een woningstichting?    Ja / Nee 

(indien ja, een kopie van de urgentieverklaring meezenden a.u.b) 
Een urgentieverklaring wordt slechts door de woningstichting afgegeven indien er sprake is van een 
aantoonbare sociale, medische, financiële en/of economische noodzaak.  
 

5. Kunt u een koop- of huurovereenkomst van een onlangs aangekochte of gehuurde woning overleggen? 
(dit is niet een koop- of huurovereenkomst van het recreatieverblijf!) 
Ja / Nee 
(indien ja, bewijsstukken meesturen a.u.b). 
 

6. Beschikt u op het moment van deze aanvraag elders over een redelijke vorm van huisvesting?     
Ja / Nee 

Zo ja, op welke locatie? …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Welke dringende redenen kunt u aanvoeren, die er toe noodzaken om tijdelijk in een recreatieverblijf te 
gaan wonen? (bewijsstukken meesturen a.u.b)  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Voldoet het recreatieverblijf, waarop het verzoek om een tijdelijke gedoogstatus betrekking heeft, 
volgens u aan redelijke eisen van bewoonbaarheid?    Ja / Nee 
(wilt u een foto of tekening van het object meesturen?) 
Zo nee, graag aangeven waarom: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 9 alleen invullen indien uw verzoek geen betrekking heeft op een eigen recreatieverblijf of  
koopgrond. 

 
9. Heeft u schriftelijk toestemming voor het tijdelijk permanent bewonen van het recreatieverblijf van de 

eigenaar en/of exploitant van het recreatieterrein?    Ja / Nee 

Zo ja, wat is de afgesproken termijn?    Van………………………. tot en met ……………………………… 
(wilt u een kopie  van de overeenkomst meesturen?) 

  

Graag beantwoorden met ja of nee 

10. Op basis van bovenstaande naar waarheid verstrekte gegevens verzoek ik het college van 
burgemeester en wethouders van Wijdemeren mij vrij te stellen van een tijdelijke persoonlijke 
gedoogbeschikking in verband met een calamiteit, waardoor ik tijdelijk hoofdwoonverblijf in een 
recreatieverblijf houdt, mits ik minder dan 6 maanden in dit recreatieverblijf zal verblijven. 
 
0 ja (sla vraag 11 over) 
0 nee (ga naar vraag 11) 

 
11. Op basis van bovenstaande naar waarheid verstrekte gegevens verzoek ik het college van 

burgemeester en wethouders van Wijdemeren mij een tijdelijke persoonlijke gedoogbeschikking te 
verstrekken in verband met een calamiteit, waardoor ik tijdelijk hoofdwoonverblijf in een recreatieverblijf 
houdt. 
 
0 ja 
0 nee   

 
 
 
Handtekening en datum aanvrager: (datum) ________________ Handtekening__________________________ 
 
Telefoonnummer (overdag):                          ____ - _______________________ 
 
 
 
Naam en handtekening recreatieondernemer  
voorzien van een bedrijfsstempel   ________________________________ datum: _______________ 
ter goedkeuring     
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Als u nog vragen heeft belt u dan gerust. Telefoon (035) 65 59 430. 

 
Zenden aan: Gemeente Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht t.a.v. Team Vergunningen Toezicht en 
Handhaving Fysiek Domein.  
 
Houdt u rekening met het volgende! 
 

1. De tijdelijke gedoogstatus geldt voor maximaal twee meerderjarige bewoners met inwonende 

(minder)jarige kinderen. 

2. Het gaan inwonen bij een houder van een tijdelijke gedoogstatus is niet mogelijk.  

3. De tijdelijke gedoogstatus is niet overdraagbaar. Dit geldt voor zowel bij verhuizing, verkoop van de 

woning als bij overlijden van de houder van de gedoogstatus.  

4. Bij niet-naleving komt de tijdelijke gedoogstatus te vervallen of wordt deze ingetrokken. De gemeente 

start een gerechtelijke procedure tegen u en treedt handhavend op.  

5. Gebruikmaken van de tijdelijke gedoogstatus is geheel voor eigen risico van de overtreder. De 

gemeente is niet aansprakelijk voor de consequenties die daaruit voortvloeien.  

6. Na indiening en beoordeling van dit verzoek (in het bijzonder vraag 8) kan de gemeente nader toetsen of 

het recreatieverblijf voldoet aan: 

- de eisen die het Bouwbesluit aan de woning stelt en 

- de milieuwetgeving. 

Er wordt dan een afspraak met u gemaakt. 

7. Aan het in behandeling nemen van uw verzoek om een persoonlijke tijdelijke gedoogstatus zijn kosten 

verbonden indien u langer dan 6 maanden in een recreatiewoning als gevolg van een calamiteit woont 

(deze kunt u vinden onder het tabblad Kosten of in de legesverordening van dit jaar). De gemeente gaat 

over tot beoordelen van uw verzoek nadat u legeskosten heeft betaald. Na ontvangst van dit volledig 

ingevulde en ondertekende formulier ontvangt u hiervoor een acceptgiro van de gemeente. U wordt 

verzocht voor de betaling van deze acceptgiro gebruik te maken.  

 


