
 
Regels Woningtoewijzing Gooi en Vechtstreek 
 
 
Om in aanmerking te komen voor een woning in de regio Gooi en Vechtstreek is het noodzakelijk 

om ingeschreven te zijn als woningzoekende bij Woningnet.  

 

Naast de benodigde inschrijving bij woningnet gelden er regels om in aanmerking te kunnen komen 

voor een woning in de regio Gooi en Vechtstreek, de zogenaamde bindingseisen. Onderstaande 

bindingseisen zijn van toepassing; 

 

U of uw medeaanvrager heeft binding met de regio Gooi en Vechtstreek als u of uw medeaanvrager 

voldoet aan een van de volgende voorwaarden; 

 

 U of uw medeaanvrager staat minimaal 1 jaar ingeschreven in een van de gemeenten van 

de regio Dit kunt u of uw medeaanvrager aantonen met een uittreksel van de 

basisregistratie personen ( BRP). 

 U of uw medeaanvrager heeft een economische binding omdat u of uw medeaanvrager 

tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt. 

 U of uw medeaanvrager heeft een maatschappelijke binding omdat u of uw medeaanvrager 

de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio bent 

geweest. 

 

 Inkomenstoets verzamelinkomen = inkomensverklaring 2018 X 1,0336 = < € 42436,- 

 

Tot slot; De woningen op Lucent gebouw I worden niet geadverteerd via de website van 

woningnet. De verdeling van de woningen vindt plaats via directe bemiddeling. Kandidaten voor de 

woningen worden aangedragen door de zorgpartij welke zorg aan u levert of gaat leveren. De 

zorgpartij en de Alliantie beslissen of u in aanmerking komt voor een woningen 

 

Voor aanvullende vragen over bovenstaande verwijzen wij u naar de website van woningnet 

www.woningnet.nl. Hier kunt u uitgebreid terugvinden aan welke voorwaarden u moet voldoen. 

Komt u er niet uit? U kunt uiteraard altijd contact opnemen met de afdeling Wonen van de Alliantie 

Gooi en Vechtstreek op telefoonnummer 088-0023200. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mirella Nieuwhof- Westra, Adviseur Maatschappelijke Huisvesting 

 

 

De Alliantie 

 


