Aanvraagformulier subsidie gemeentelijke Monumenten

Aanvraagformulier subsidie gemeentelijke monumenten
Toelichting
Dit formulier vult u in als u in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van kosten voor uw
gemeentelijk beschermd monument. Aanvragen voor het lopende kalenderjaar kunt u tot 31 december
indienen. Voor voorwaarden en andere regels met betrekkening tot subsidieverstrekking verwijs ik u naar
de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Oss 2012.
1. Gegevens eigenaar/aanvrager
Dhr/mevr:

 De heer

 Mevrouw

Naam en voornamen:
Straatnaam, huisnummer:
Postcode, woonplaats:
Telefoonnummer:
(Post-)banknummer

2. Adres monument
Straatnaam, huisnummer:
Postcode, woonplaats:
Categorie :

Woning

/

Niet-woning

Kadastrale aanduiding:

Sectie:

Nummer:

Monumentnummer:

G. . .

(door gemeente in te vullen)

(doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Onderhoudswerkzaamheden
 Ik vraag een vergoeding aan voor onderhoudswerkzaamheden aan mijn monument.
Ik voeg onderstaande gevraagde bijlagen a. t.e.m. f in tweevoud toe, en voorzie deze allen van datum,
paraaf, en van het omgevingsvergunning-nummer indien een omgevingsvergunning is vereist.
a.
b.

c.
d.
e.
f.

een plan dat een technische omschrijving bevat van de te verrichten werkzaamheden en toe te
passen materialen en kleuren of een bestek;
een bouwtechnische inventarisatie/rapportage met ondersteunende Overzichtsfoto’s van het
project en detailfoto’s van de relevante bouwdelen op grond waarvan inzicht wordt gegeven in
de huidige onderhoudsstaat van het monument;
tekeningen van de bestaande en voorgestelde nieuwe toestand van het monument
de omgevings(monument- en bouw)vergunning, voor zover vereist;
de naam en het adres van de voor de uitvoering verantwoordelijke persoon/bedrijf
een per onderdeel gespecificeerde begroting van de kosten; Deze is gespecificeerd naar
hoeveelheden, arbeidsuren en materialen.

Het totaalbedrag van de (onderhoudskosten) begroting bedraagt
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€ …………………….. (exclusief BTW).
€ …………………….. (exclusief BTW).
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4. Kleine onderhoudswerken
Indien de geraamde instandhoudingskosten minder zijn dan € 3.000,nauwkeurig de te verrichten werkzaamheden:

benoemt u hieronder

5. Voorschot
Indien voor de categorie niet-woningen de geraamde instandhoudingskosten € 12.000 te boven gaan
kunt u een verzoek doen tot een voorschot.
 Ik vraag een voorschot aan van 60% van de totale toe te kennen subsidie.

6. Uitvoering onderhoudsplan
Wat is de geplande startdatum van de onderhoudswerkzaamheden?
Wat is de geraamde uitvoeringsduur van de onderhoudserken?

d.d.
weken/maanden

7. Ruimte voor het maken van opmerkingen welke van belang kunnen zijn voor de subsidieaanvraag

De voorwaarden genoemd in de Monumentenverordening Oss 2010 , de Subsidieverordening gemeentelijke
monumenten Oss 2012 en de standaard uitvoeringsvoorschriften voor instandhoudingswerkzaamheden aan
monumenten in de gemeente Oss zijn van toepassing. Het recht op subsidie vervalt indien niet aan de
uitvoeringsvoorschriften en subsidievoorwaarden wordt voldaan. U mag niet starten met de werkzaamheden
voordat het college van B&W een toekenningsbesluit heeft genomen over uw aanvraag.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart hierbij de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en
bekend te zijn met de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Oss 2012
Plaats :
Datum :

Handtekening :
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