Bijlage rapportageformulier

D

doorstroming vanuit een
hulpverleningstraject
Deze bijlage wordt met toestemming van woningzoekende
en samen met begeleider opgesteld.

Dossiernummer (in te vullen door SUWR)

Inschrijfnummer WoonnetRijnmond.nl

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Controleer de inschrijfgegevens van de woningzoekende voordat u samen de aanvraag indient.

Rubriek A

(door u als woningzoekende in te vullen) Geldt voor heel Rubriek A
Naam en voorletters

|

Geboortedatum

|

BSN

|

Gegevens hulpverleningsinstelling
Naam hulpvereleningsinstelling |
Naam begeleider

|

Telefoonnummer begeleider

|

E-mailadres begeleider

|

Woonverleden
Woonde u vlak voor het hulpverleningstraject startte* in de gemeente Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle
a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam,
Schiedam, Vlaardingen of Westvoorne? (woningmarktregio Rotterdam)
* We bedoelen met “vlak voor het hulpverleningstraject startte” het (in)woonadres in de gemeente waar de problematiek ontstond,
dus geen eerder of tijdelijk opvangadres.

n	Ja, ik woonde in één van hierboven genoemde gemeenten.
De aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente waar u woonde. Als u in de gemeente Capelle a/d IJssel, Maassluis,
Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen woonde vraagt u urgentie aan via SUWR.

n	Nee, ik woonde niet in één van hierboven genoemde gemeenten.
	
Een aanvraag voor urgentie kan alleen als het echt heel erg noodzakelijk is dat u in de gemeente Capelle a/d IJssel, Maassluis,
Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen gaat wonen en het echt niet mogelijk is weer in de gemeente te gaan wonen waar u voor het
hulpverleningstraject woonde. Het moet ook niet mogelijk zijn dat u buiten de hierboven genoemde gemeenten gaat wonen. Daar
moet wel een hele goede reden voor zijn (contra-indicatie). Deze reden moet u samen met uw begeleider op papier zetten en met
dit formulier opsturen.

Waar woonde u vlak voor het hulpverleningstraject startte?
Adres

|

Postcode en woonplaats

|

Op dit adres

n

woonde u bij:

n

woonde u op kamers. Verhuurder:

n

woonde u zelfstandig. Verhuurder:

Bent u ontruimd op dit adres?
		
(Bijvoorbeeld door huurschuld,

n	Nee

overlast, oneigenlijk gebruik
van
de woning)
		

n	Ja,

			Datum ontruiming:
			Reden van ontruiming:

Beschrijving van de problemen
U bent weggegaan uit de woning omdat er problemen waren. U heeft toen hulp gezocht bij een
hulpverleningsinstelling. Waarom bent u uit de woning weggaan?
De reden is:

|

Uw financiële situatie
Wat is het inkomen nu?		

n

Duo

			
n Loon uit arbeid
			
n Uitkering
Wat is het netto maandbedrag?		

€ 		

Heeft u schulden?

n

Nee

			
n Ja

Ga verder op de volgende pagina

Als u schulden heeft, wat is hiervoor geregeld?
		
Als
er schulden zijn, dan moeten
n Budgetbeheer bij de gemeente
er afspraken zijn gemaakt met de
gemeente. Dat kan budgetbeheer,
			
n Schulddienstverlening bij de gemeente
schulddienstverlening of
bewindvoering zijn. Dit is verplicht
			
Naam contactpersoon gemeente:
voor een aanvraag urgentie!

|
			
Telefoonnummer:

			
n Bewindvoering
			
Naam bewindvoerder:

|
			
Telefoonnummer:

			
n Anders:

|

Op welke datum heeft u het besluit gekregen dat u recht heeft op één van deze afspraken?
Datum 			
Alle belangrijke vragen die nodig zijn om de aanvraag van u te bekijken, heeft u beantwoord.
Ga verder naar Rubriek D (Ondertekening woningzoekende).
De andere vragen in Rubriek B, C en E moeten worden beantwoord door uw begeleider.
Met deze begeleider stuurt u samen deze aanvraag urgentie op.

Rubriek B

(In te vullen door begeleider van hulpverleningsinstelling)
Op basis van welke wettelijke regeling wordt de zorgverlening uitgevoerd?
Gemeentelijke regeling

n

Wmo

		

n

Jeugdwet

Rijksregeling

n

Zvw

		

n

Wfz

		

n

Wlz

		

n

Wvggz

Het traject is gestart op

Datum:

Ga verder op de volgende pagina

Op grond van welke problematiek is het hulpverleningstraject gestart?
		

n

Dak en thuisloos

		

n

Detentie

		

n

Huiselijk Geweld

		

n

Licht verstandelijke beperking

		

n

Ontwikkelingsproblematiek bij Jeugd

		

n

Prostitutie

		

n

Psychische problematiek

		

n

Verslavingsproblematiek

Betreft het huidige adres van woningzoekende een verblijfadres van de instelling?
		

n

Ja

		

n

Nee, namelijk

Dient de woningzoekende in het belang van dit traject met een huurzorgcontract door te stromen naar zelfstandige
woonruimte met ambulante begeleiding?
		

n

Nee (traject is volledig afgerond)

		
n Ja (traject is niet afgerond)
		
Het traject moet worden voortgezet in de toekomstige woning middels een huurzorgcontract in de herkomstgemeente:
		
Voor
de gemeente Maassluis,

n

Capelle a/d IJssel

n

Maassluis

n

Rotterdam

n

Schiedam

n

Vlaardingen

Vlaardingen en Schiedam
(MVS)
is in de samenwerkings		
overeenkomst tussen MVS
gemeenten,
zorginstellingen
		
en woningcorporaties alleen
doorstroom
mogelijk middels
		
een huurzorgcontract.

		

Toelichting:
Onder Rubriek A is bij Problematiek in eigen woorden door de woningzoekende in het kort een toelichting gegeven
waarom het voormalige (in)woonadres is verlaten. Kunt u als hulpverlener hier nog een aanvulling opgeven m.b.t. de
voorgeschiedenis van woningzoekende?

|

Ga verder op de volgende pagina

Toelichting:
Welke doelen zijn bij aanvang opgenomen in het hulpverleningstraject?

|

Toelichting:
Wat is de huidige stand van zaken van deze doelen?
n	Alle doelen zijn behaald (traject is afgerond). Woningzoekende is in staat zonder begeleiding zelfstandig te
wonen.
n	Nog niet alle doelen zijn behaald (traject is nog niet afgerond). Het traject moet worden voortgezet in de
toekomstige woning.

Bij een afgerond traject
Geef een toelichting op basis waarvan kan worden vastgesteld dat alle doelen om zelfstandig te kunnen wonen in
voldoende mate zijn afgerond (stand van zaken problematiek, ADL, financiën, dagbesteding, netwerk, etc.).

|

Bij een niet afgerond traject
Geef een toelichting op welke onderdelen m.b.t. zelfstandig wonen woningzoekende nog begeleiding nodig heeft.

|
Ga verder op de volgende pagina

Toelichting:
Waarom behoort terugkeer naar het voormalig (in)woonadres direct voorafgaand aan het hulpverleningstraject niet
tot de mogelijkheden?

|

Toelichting:
Geef een toelichting indien woningzoekende afkomstig is buiten de woningmarktregio Rotterdam en er een
dringende noodzaak is voor een woning in de gemeente Capelle a/d IJssel, Maassluis, Rotterdam, Schiedam
of Vlaardingen en terugkeer naar de gemeente van herkomst buiten de woningmarktregio Rotterdam vanwege
een contra-indicatie niet tot de mogelijkheden behoort.

|

Ga verder op de volgende pagina

Rubriek C

Huurzorgcontract (In te vullen door begeleider van hulpverleningsinstelling)
Bij het aangaan van een huurzorgcontract wordt in het kader van het traject door de betrokken
hulpverleningsinstelling en woningzoekende een overeenkomst getekend, met voorwaarden en
wederzijdse verplichtingen.

Welke door de gemeente en woningcorporatie aangewezen instelling voor het verzorgen van een traject gericht op
resocialisatie van woningzoekenden is verantwoordelijk voor het leveren van de (na)zorg/begeleiding?
n	Niet van toepassing, er is geen sprake van (na)zorg/begeleiding

Gegevens hulpverleningsinstelling die nazorg/begeleiding gaat leveren
Naam instelling

|

Trajectcoördinator

|

Telefoonnummer

|

Adres

|

Postcode en plaats

|

Contactpersoon / begeleider
voor de woningaanbieding

|

Telefoonnummer

|

E-mailadres

|

Huisvesting
Indien het traject moet worden voortgezet in de toekomstige woning middels een huurzorgcontract, zijn
er noodzakelijke eisen bij een woningaanbieding waar rekening mee gehouden moet worden?
n	Nee
n	Ja, namelijk: 				
n	Niet van toepassing, er is geen sprake van een huurzorgcontract

Is een specifiek woningtype noodzakelijk vanwege medische problemen/beperkingen? Zo ja, motiveer en
voeg indien mogelijk verklaringen van arts/specialist toe

|
Ga verder op de volgende pagina

Rubriek D

Ondertekening Woningzoekende
SUWR zet zich samen met de gemeente, de instelling waar u nu een traject doorloopt en de corporaties in om te
bekijken of u urgentie kunt krijgen.
Ons doel is om uw situatie nu te verbeteren en voor u een geschikte woning, met of zonder begeleiding, te regelen.
Of dat lukt hangt ook af van uw inzet. U moet de doelen halen die u met uw begeleider, de corporatie of de gemeente
afspreekt.
Ondertekening door woningzoekende
Ik ga niet akkoord, ik teken voor gezien omdat:
n	Ik het er niet eens ben dat mijn situatie besproken wordt met de gemeente, corporaties en de instelling. Ik weet
dat het uiteindelijk kan betekenen dat de aanvraag urgentie en het vinden van een geschikte woning dan niet
goed onderzocht kan worden en ik misschien geen urgentie krijg.
n	Ik ben het niet eens met de inhoud van het rapportageformulier omdat:

|

Datum: 			
Naam woningzoekende:			

|

Handtekening voor gezien, bij niet akkoord

|

Ik ga akkoord:
n	Ik begrijp dat het nodig is dat SUWR mijn situatie bespreekt met de gemeente, corporaties en de instelling waar
ik nu een traject doorloop om te kunnen bepalen of ik urgentie krijg. Ook zal ik als dat nodig is mijn situatie
verder uitleggen zodat ik een voor mij geschikte woning krijg als ik urgentie krijg;
n	Ik ben het eens met de inhoud van het rapportageformulier;
n	Ik lever SUWR meer gegevens als zij meer uitleg nodig hebben.

Datum: 			
Naam woningzoekenden: 			

|

Rubriek E

Handtekening voor akkoord

|

Ondertekening begeleider instelling

Datum: 			
Naam begeleider:			

|

Handtekening

|

