TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER WOONLASTENCOMPENSATIE
Wanneer kom ik in aanmerking voor woonlastencompensatie?
Uw inkomen is op dit moment op orde, d.w.z. u maakt maximaal gebruik van alle voorliggende
inkomensondersteunende voorzieningen. Desondanks is uw huur te hoog in vergelijking met uw inkomen.
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
 Uw huur bedraagt niet meer dan de huurtoeslaggrens.
 Uw jaarinkomen bedraagt niet meer dan € 34.900,00 bruto.
 Uw woonlasten (huur, servicekosten, energie, water, belastingen) zijn hoog in verhouding tot uw
inkomen.
 U vraagt de woonlastencompensatie aan om tijdelijk te hoge woonlasten te compenseren, niet om
een huurschuld mee af te lossen.
 U bent bereid op zoek te gaan naar goedkopere woonruimte of deze aan te nemen indien deze
aangeboden wordt door uw woningcorporatie.
 Indien verhuizen geen optie is, kunt u dit toelichten.
Hoe vraag ik woonlastencompensatie aan?
Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen op naar het Ondersteuningsfonds.
Let op: uw aanvraag is compleet als het aanvraagformulier compleet is ingevuld en alle gevraagde bijlagen zijn
bijgevoegd.
E-mail adres: ondersteuningsfonds@contourdetwern.nl m.b.t. Woonlastencompensatie
Post: Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg
ContourdeTwern, t.a.v. Woonlastencompensatie
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?
Een onafhankelijke Toetsingscommissie beoordeelt uw aanvraag. De behandeltermijn is 4 weken vanaf het
moment dat de complete urgentieaanvraag is ontvangen, inclusief alle bewijsstukken. Let op: de
behandeltermijn loopt op als er aanvullende informatie opgevraagd wordt, bijv. als niet alle bewijsstukken
aangeleverd zijn.
Hoe lang krijg ik woonlastencompensatie?
U kunt 6 maanden compensatie ontvangen, dit kan worden verlengd tot 1 jaar.
Ik voldoe niet aan de woonlastencompensatie voorwaarden en/of criteria. Zijn er andere mogelijkheden?
Indien uw aanvraag afgewezen wordt, krijgt u advies over andere ondersteuningsvormen die eventueel
mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld:
 Tilburgs Ondersteuningsfonds: huur is hoger dan de huurtoeslag grens, u huurt van een particuliere
verhuurder, financiële problemen niet te wijten aan woonlasten.
 Bijzondere bijstand: woonkostentoeslag, verhuisvergoeding.
 Bureau Schuldhulpverlening: financiële problemen zijn te wijten aan schulden en/ of te lage inkomsten

