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Aanvraagformulier Woonsubsidie 
Doel van de regeling 

De Woonsubsidie van Wijdemeren is bedoeld om kleine huishoudens met huurders vanaf  
65 jaar en ouder in een grote huurwoning van een corporatie (dit kan een sociale huurwoning 
of een vrije sector huurwoning zijn) te stimuleren een meer bij hun leefsituatie passende 
woning te betrekken en daarmee eengezinswoningen vrij te maken voor starters en 
gezinnen.  

De subsidieregeling is alleen van toepassing op huurders van corporatiewoningen (sociale 
huur of vrije sectorhuur) die aan de voorwaarden voldoen en binnen Wijdemeren verhuizen. 
De gemeente verstrekt middels deze regeling een subsidie van € 1000,- als tegemoetkoming 
in de verhuiskosten aan de huurder die een 3 kamer grondgebonden woning* achterlaat.  

De voorwaarden in de verordening staan op pag. 2. 

Persoonsgegevens en gegevens huidige woonadres 
 Aanvrager 

Achternaam 
(meisjesnaam) 

 
 

Voorvoegsel  

Voorletters  

De heer/mevrouw  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

E-mailadres  

Adres van de achter te 
laten woning 

 

Huisnummer  

Huisnummer toevoeging  

Postcode  

Woonplaats  

Gegevens rekening   

 
 
 

* Onder een 3 kamer grondgebonden (eengezins)woning wordt verstaan: een woning die wat 
betreft haar omvang geschikt is voor gezinnen met minimaal 1 kind, en minimaal 3 
slaapkamers heeft, naast woonkamer/keuken/wc/douche; Een volwaardige zolderruimte telt 
mee als kamer (vaste trap, dakraam, zijkant min. 1,50 meter);
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Van wie huurt u de woning? 
 
□ Woningbouwcorporatie Het Gooi en Omstreken 
□ Woningbouwcorporatie De Alliantie 
□ Woningbouwcorporatie Vecht en Omstreken 

 
Toekomstig woonadres 
 
□ Sinds datum: _____________ woon ik aan:_____________________________________ 
 
Oppervlakte nieuwe woning m2 en aantal  kamers 
 
Het huurcontract is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
 
Verklaring 

 
 Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 
 Ik verklaar ermee bekend te zijn dat uw gegevens door de gemeente op juistheid en 

volledigheid worden gecontroleerd en opgenomen worden in een persoonsregistratie.  
 
Verklaring delen gegevens woningbouwcorporatie 
 

 Ik stem in met het delen van mijn gegevens met uw woningcorporatie. De gegevens 
worden  gebruikt voor de registreren van het gebruik van de regeling.  

  
 
 
Handtekening 
 
Datum                                                     Naam                               
____________________________________________________________________  
 
Handtekening ______________________________________________________ 
 
                  

Voorwaarden woonsubsidie: 
 De woonsubsidie geldt voor aanvragers die die op het tijdstip van de aanvraag de 

leeftijd van 65 jaar hebben bereikt én die 
 op het tijdstip van de aanvraag volgens het Brp  in de gemeente Wijdemeren 

woonachtig zijn en op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig 
een sociale huur eengezinswoning bewonen en  

 op het moment van aanvraag een andere woning binnen Wijdemeren toegekend 
hebben gekregen én hebben geaccepteerd én beschikken over een door de 
aanvrager ondertekend exemplaar van het huurcontract van de corporatie voor de 
nieuwe woning en 

 een grondgebonden 3 kamer eengezinswoning* achterlaat. 
 Wanneer inwoners op grond van een andere regeling zoals genoemd in artikel 1 van 

de deelverordening woonsubsidie Wijdemeren aanspraak kunnen maken op een 
verhuiskostenvergoeding wordt de subsidie geweigerd. 


