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Aanvraagformulier  

Woonlastenfonds juli 2022 t/m juni 2023  

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het Woonlastenfonds 

 U bent huurder van een zelfstandige woning; 
 U bent 23 jaar of ouder; 
 U ontvangt huurtoeslag of een woonkostentoeslag voor huurders; 
 U staat met alle eventuele medebewoners ingeschreven in de gemeente Enkhuizen.   

 

1 Persoonsgegevens 

Aanvrager Uzelf (eventueel) Bewindvoerder 
 
Voor- en achternaam: ______________________________ _____________________________ 

Straat en huisnummer: ______________________________ ____________________________ 

Postcode: ______________________________ ____________________________ 

Geboortedatum: ______________________________ ____________________________ 

E-mailadres: ______________________________ ____________________________ 

Telefoonnummer: ______________________________ ____________________________ 

  Ik woon alleen in de woning 

 Wij wonen met zijn tweeën in de woning (met kind, partner of ander) 

 Wij wonen met zijn drieën of meer in de woning (met kind(eren), partner of anderen) 
         
Partner (indien van toepassing) 
 
Voor- en achternaam: _____________________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________________________ 

 

Huurt u een woning van stichting Welwonen?   ja   nee

    
Zo nee, voeg het volgende bij de aanvraag: 
► meest recente huurspecificatie 
► meest recente specificatie waaruit de opbouw van de servicekosten blijkt 
     (bijvoorbeeld kosten voor: schoonmaak, huismeester, onderhoud gemeenschappelijke ruimtes, etc.)  
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2 Kwijtschelding 

Heeft u kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen gekregen? 

   Nee: ga verder met vraag 3. 

   Ja én ik/wij ontvang(en) kinder-/partneralimentatie: ga verder met vraag 3 en voeg de 

kwijtscheldingsbeschikking bij. 

   Ja én ik/wij ontvang(en) geen kinder-/partneralimentatie: ga verder met vraag 5 en voeg de 

kwijtscheldingsbeschikking bij. 
 

3 Vermogensgrens 

Voor het recht op een bijdrage uit het Woonlastenfonds geldt dat uw vermogen (bezittingen -/- schulden) 
onder de vermogensgrens moet liggen. Welke grens dit is, is afhankelijk van uw type huishouden: 
 

Type huishouden                                      Vermogensgrens 2022 
Eénpersoons(ouderen)huishouden                    €   6.505,- 
Meerpersoons(ouderen)huishouden                  € 13.010,- 
 

Geef uw vermogen op (betaalrekening, spaarrekening, effecten etc.): 
 

Omschrijving                                                  saldo:           per datum: 

____________________________________________    €  _____________     .…..-.…..- 20.….. 

____________________________________________    €  _____________     .…..-.…..- 20.….. 

____________________________________________    €  _____________     .…..-.…..- 20.….. 

________________________________________________________________________________   

► Voeg een bewijsstuk van uw vermogen bij uw aanvraag, bijvoorbeeld: 

- uw bankafschriften van de afgelopen drie maanden; 
- het saldo overzicht van uw bankrekeningen op datum aanvraag; 
 (kopieën van uw bankrekeningen etc., maar ook het dagafschrift van de bank- of girorekening van het 
afgelopen jaar, waarop het fiscale jaaroverzicht staat vermeld). 
 

4 Inkomensgrens 

Uw jaarinkomen mag niet hoger zijn dan onderstaande bedragen. Dit is 120% van het bruto sociaal 
minimum.  
 
Type huishouden       Inkomensgrens 
Eenpersoons huishouden      € 19.475,- 
Meerpersoons huishouden      € 24.672,- 
Eenpersoons ouderen huishouden     € 19.977,- 
Meerpersoons ouderen huishouden     € 27.402,- 
 

►Voeg een kopie van alle jaaropgaven 2021 van u en uw eventuele partner bij uw aanvraag. 

 
Vermeld hier het fiscaal loon van alle jaaropgaven in uw huishouden over 2021: 

Omschrijving (werkgever, uitkeringsinstantie)  Belastbaar inkomen 

___________________________________     €    ______________________                

___________________________________    €    ______________________                                 

___________________________________    €    ______________________                            

________________________________________________________________________________   
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Uw belastbaar inkomen over 2022 is nog niet bekend. Daarom vragen wij u uw belastbaar inkomen over 
2021 op te geven. 
 

Verschilt uw inkomen over 2022 met dat van 2021 (meer dan € 1.200)     ja   nee 

Zo ja, wat is de reden van het verschil? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

►indien uw inkomen over 2022 afwijkt ten opzichte van 2021, voeg een kopie van uw laatste loon- of 

uitkeringsspecificatie bij uw aanvraag. 
 

      

5 Huur en huurtoeslag 

Uw bruto huur 2022          €   ________________________               

Huurtoeslag 2022          -/-  €   ________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Huur na aftrek huurtoeslag:                           €    _______________________ 

►Voeg een kopie van de voorschotbeschikking huurtoeslag 2022 van de Belastingdienst bij uw 

aanvraag. 
 

6 Stopzetten Woonlastenfonds 

Door de bezuinigingen heeft de gemeente besloten dat het Woonlastenfonds moet stoppen. Vanaf 1 juli 

2026 bestaat het Woonlastenfonds niet meer. De hoogte van de bijdrage zal vanaf 1 juli 2023 jaarlijks lager 

worden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. 

 

7 Betaling 

 

Betaling op IBAN NL ________________________________________________________________ 

Ten name van  ________________________________________________________________  

8 Ondertekening 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld zodat de 

gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op de bijdrage. Ik/Wij weet/weten dat het onjuist 

invullen van dit formulier strafbaar is. De ten onrechte verstrekte bijdrage kan worden teruggevorderd. 

Ik/Wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door de gemeente op juistheid en 

volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en dat de verstrekte gegevens worden 

opgenomen in een persoonsregistratie.  

 

Plaats en datum: ___________________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager:  Handtekening partner: 

 

 

 

_____________________________________ __________________________________ 
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Toelichting aanvraag Woonlastenfonds  
 

 

Rekenhuur 

Als u woont in een te dure huurwoning ten opzichte van uw inkomen wordt geen bijdrage toegekend. 

Deze grens is: 

 

Type huishouden  Huurgrens 

1 of 2 personen  € 633,25 

3 of meer personen € 678,66 

 

Ook kan geen bijdrage worden toegekend als uw huur na aftrek van de huurtoeslag op of onder het 

minimum bedrag aan huur ligt. Deze grens bedraagt:  

 

Type huishouden huurtoeslag Huur p.m. na aftrek  

Eenpersoonshuishouden  € 237,62 

Meerpersoonshuishouden € 237,62 

Eenpersoonsouderenhuishouden € 235,80 

Meerpersoonsouderenhuishouden € 233,99 

 
Termijn en plaats van indiening van de aanvraag  

Als u uw aanvraag voor 31 augustus 2022 indient, kan deze worden toegekend vanaf 1 juli 2022. Bent 

u later met het indienen van uw aanvraag, dat wordt het Woonlastenfonds toegekend vanaf de eerste 

dag van de kalendermaand waarin u uw aanvraag heeft ingediend. 

Laat uw aanvraag niet liggen en dien deze zo snel mogelijk in.  

 

Welwonen 

Indien u een woning huurt van Welwonen dan kunt u daar de aanvraag indienen, Rode Paard 5, 1602 

DG Enkhuizen (telefoon 0228 - 350500). Bij toekenning wordt de bijdrage door Welwonen op de huur 

in mindering gebracht.  

 

Gemeente 

In de overige situaties kunt u de aanvraag indienen bij de Gemeente Enkhuizen, Hoogstraat 11,  

1601 KT Enkhuizen. Voor vragen kunt u iedere werkdag van 08:30 tot 17.00 uur contact opnemen met 

de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer (0228) 36 01 00. 

 

 


