Aanvraagformulier subsidie gemeentelijk monument
U kunt subsidie aanvragen wanneer u restauratie- of onderhoudswerkzaamheden aan uw
gemeentelijk monument gaat uitvoeren. Dit kan op basis van de Subsidieverordening
instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde 2015. U doet de aanvraag met dit formulier en
de gevraagde bijlagen.
U moet het formulier volledig invullen en ondertekenen. Daarna kunt u het opsturen naar:
Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.
U kunt ook mailen naar: gemeente@heerde.nl
U moet dit formulier voor 1 juni indienen in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u de
werkzaamheden uitvoert, behalve wanneer schriftelijk een andere datum is afgesproken.

Aanvrager
Naam en voorletters
□ man □ vrouw
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer overdag
E-mailadres
IBAN/rekeningnummer
Ten name van
Bent u

□ eigenaar
□ anders, namelijk:

□ huurder

Gegevens eventuele mede-eigenaren (zakelijk gerechtigden)
Naam en voorletters
□ man □ vrouw
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Machtigingsformulier bijsluiten of mede ondertekenen
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Gegevens eventuele gemachtigde
Naam en voorletters
□ man □ vrouw
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Machtigingsformulier bijsluiten
Werkzaamheden
□

Bedrag
€

□
€
□
€
□
€
□
€
□
€
□
€
□
€
□
Betreffen de werkzaamheden
□ onderhoud
Is voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning noodzakelijk?
Bij twijfel kunt u de vergunningscheck uitvoeren op www.omgevingsloket.nl

€
□ restauratie
□ ja
□ nee

Kosten
Geraamde kosten (inclusief BTW)

€

Kunt u de BTW over de kosten terugvorderen?

□ ja

□ nee

Is of wordt voor dit instandhoudingsinitiatief ook subsidie via een andere regeling
aangevraagd?
Worden de kosten van het instandhoudingsinitiatief op grond van een
verzekering (deels) gedekt?
Zo ja, tot welk bedrag

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

Voorschot
Wanneer u hierom vraagt kan het college een voorschot op de subsidie geven.
Deze is maximaal 50% van de voorlopig toegekende subsidie. Voorwaarde is dat
50% of meer van de in de aanvraag vermelde werkzaamheden zijn verricht en
akkoord bevonden.
Vraagt u dit voorschot aan?
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In te dienen stukken
Bij deze aanvraag moet u de volgende stukken indienen:
□ een gespecificeerde begroting/prijsopgave van de kosten;
□ een (technische) werkomschrijving of een bestek (hoe ingrijpender de werkzaamheden, hoe
specifieker de werkomschrijving);
□ tekeningen van bestaande en nieuwe toestand (schaal 1:100);
□ detailfoto’s van de monumentale onderdelen waaraan de werkzaamheden plaatsvindt;
□ een aanwezig inspectierapport van de Monumentenwacht Gelderland of van een ander
onafhankelijk deskundig bureau als de kosten meer bedragen dan € 25.000,00. Het rapport mag
niet ouder zijn dan 3 jaar;
□ de naam en het adres van de aannemers of degene die de werkzaamheden uitvoert. Wanneer u
de werkzaamheden zelf uitvoert, moet u dat ook vermelden;
□ andere door het college als nodig beoordeelde gegevens (bijvoorbeeld bouwhistorisch
onderzoek, kleurenonderzoek, etc.).
Indien noodzakelijk kan de gemeente extra stukken/informatie opvragen.
Uitvoering werkzaamheden
Wat is de geplande startdatum van de werkzaamheden?
Wat is de geraamde uitvoeringsduur van de werkzaamheden (weken/maanden)?

Ruimte voor het maken van opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de
subsidieaanvraag

De voorwaarden die staan in de Verordening voor monumenten, de subsidieverordening voor
gemeentelijke monumenten en de standaard uitvoeringsvoorschriften voor instandhouding van
cultuurhistorische waarden van de provincie Gelderland, zijn van toepassing. Het recht op subsidie
vervalt wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet. U mag niet starten met de werkzaamheden
voordat het college een toekenningsbesluit heeft genomen over uw aanvraag en u de eventueel
benodigde omgevingsvergunning heeft.
Ondertekening
Datum
Handtekening eigenaar

Handtekening mede-eigenaar
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