Aanvraagformulier restauratiesubsidie
op grond van de 'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en
Beeldbepalende Panden ’s-Hertogenbosch 2010'
Aan het college van burgemeester
en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
t.a.v. Afdeling Bouwhistorie, Archeologie
en Monumenten, Dhr.P.J.J.Duijkers,
Postbus 12345,
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch
Gemeente@s-hertogenbosch.nl
Geacht college,
Op grond van de 'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden ’s-Hertogenbosch 2010' verzoekt ondergetekende uw college om in aanmerking te komen voor een restauratiesubsidie voor
restauratiewerkzaamheden als bedoeld in artikel 7 van voornoemde subsidieverordening. Deze aanvraag is van
toepassing op het volgende doel (aankruisen wat van toepassing is):


Een restauratiesubsidie-aanvraag op grond van artikel 7, lid 1 onder A. van voornoemde verordening voor de
ALGEHELE RESTAURATIE voor mijn gemeentelijk monument of beeldbepalend pand;



Een restauratiesubsidie-aanvraag op grond van artikel 7, lid 1 onder B. van voornoemde verordening voor
RESTAURATIE VAN MONUMENTALE STOEPEN EN KELDERTOEGANGEN MET EEN AANTOONBAAR
HISTORISCH KARAKTER voor mijn gemeentelijk monument of beeldbepalend pand, voorzien van een
cultuurhistorisch onderbouwd advies;



Een restauratiesubsidie-aanvraag op grond van artikel 7, lid 1 onder C. van voornoemde verordening voor de
ALGEHELE RESTAURATIE VAN HISTORISCHE WINKELPUIEN, voorzien van een cultuurhistorisch onderbouwd advies voor mijn gemeentelijk monument of beeldbepalend pand;



Een restauratiesubsidie-aanvraag op grond van artikel 7, lid 1 onder D. van voornoemde verordening voor het
CULTUURHISTORISCH VERANTWOORD ONTSLUITEN VAN EEN BOVENWONING voor mijn gemeentelijk
monument of beeldbepalend pand;



Een restauratiesubsidie-aanvraag op grond van artikel 7, lid 2 voor het treffen van kleine restauratiegerelateerde
werkzaamheden aan niet-gebouwen, betreffende een onroerende zaak, dan wel restauratie van structureel aan/in
de gevel opgenomen GEVELSTENEN of cultuurhistorisch relevante GEVELGERELATEERDE ONROERENDE
OBJECTEN, voorzien van een cultuurhistorisch onderbouwd advies voor mijn gemeentelijk monument of beeldbepalend pand.
Adres gemeentelijk monument/beeldbepalend pand (tevens adres eigenaar):
Naam en voorletters : ______________________________________________________________________
Straat en huisnummer : ______________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________
Telefoonnummer
: ______________________________________________________________________
E-mailadres
: ______________________________________________________________________
Postadres eigenaar (indien van toepassing):
Naam en voorletters : ______________________________________________________________________
Straat en huisnummer : ______________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________
Telefoonnummer
: ______________________________________________________________________
E-mailadres
: ______________________________________________________________________
U mag niet met de werkzaamheden aanvangen voordat de gemeente u schriftelijk in kennis heeft gesteld
over het al dan niet toekennen van een restauratiesubsidie. Als de door u voorgenomen restauratiewerkzaamheden vergunningplichtig zijn moet u naast de subsidiebeschikking ook wachten op de noodzakelijke
vergunning(en) en de schriftelijke toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen.

Aanvraagformulier Restauratiesubsidie 2010

De aanvrager verklaart:
•
•
•

eigenaar te zijn van het pand waaraan de restauratiewerkzaamheden zullen plaatsvinden
en een kopie van de eigendomsakte is bijgevoegd (alleen blad met eigendomsgegevens)
(bijgevoegd in Bijlage 1);
- indien relevant - een recente bouwkundige opname van noodzakelijke restauratiewerkzaamheden te hebben bijgevoegd (maximaal 2 jaar oud)
(bijgevoegd in Bijlage 2);
dat het pand waaraan de geplande restauratiewerkzaamheden zullen plaatsvinden:
 een gemeentelijk monument betreft, WEL/NIET deel van een VVE *)
 een beeldbepalend pand betreft, WEL/NIET
deel van een VVE *)
(Onder VVE wordt verstaan “Vereniging Van Eigenaren” | *) = aankruisen wat van toepassing is)

•

te hebben bijgevoegd een kopie van:
- indien van toepassing - de verleende monumentenvergunning
- indien van toepassing - de verleende (bouw)vergunning
- indien van toepassing: een gemeentelijke vrijstellingsbrief





(bijgevoegd in Bijlage 3);
(bijgevoegd in Bijlage 4);
(bijgevoegd in Bijlage 5);

(* = aankruisen wat van toepassing is);

•

•
•

•
•

nog niet met de werkzaamheden te zijn aangevangen en dat niet met de werkzaamheden zal worden
begonnen voordat de aanvrager van burgemeester en wethouders bericht heeft ontvangen welke kosten
als subsidiabel zijn aangemerkt;
dat de voorgenomen werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een duurzame
instandhouding en restauratie van het betreffende pand/object
op de hoogte is van het feit dat met betrekking tot inaanmerkingkoming:
- de vastgestelde subsidiabele hoger dan € 1.000,-- moeten zijn;
- burgemeester en wethouders bij hun beslissing zo nodig rekening houden met de
prioriteit de werkzaamheden in relatie tot de monumentenzorg heeft, de cultuurhistorische waarde van het pand de bouwtechnische en uiterlijke staat van het pand
in relatie tot zijn omgeving, het huidige en toekomstige gebruik van het pand en de
wijze van exploitatie van het pand;
- alle noodzakelijke stukken en bijlagen moeten zijn bijgevoegd;
- aan alle van toepassing zijnde voorschriften van de verordening moet worden voldaan;
dat de kosten van de restauratiewerkzaamheden niet door een verzekering worden gedekt;
naast voornoemde afschriften ten behoeve van deze aanvraag te hebben geleverd:
 dit volledig ingevuld door de eigenaar ondertekend 'aanvraagformulier restauratiesubsidie' o.g.v. voornoemde verordening zoals hierboven is aangegeven;
 een werkomschrijving/bestek, voorzien van een identieke nummering
als in in de gespecificeerde (open) begroting opgenomen kostenposten
(bijgevoegd in Bijlage 6);
 gespecificeerde (open) begroting van de kosten, voorzien van een
nummering van de begrotingsposten, die identiek is aan de per post
genummerde werkomschrijvingen
(bijgevoegd in Bijlage 7);
De bij de aanvraag gevoegde tekeningen dienen identiek te zijn aan de
tekeningen waarvoor een monumentenvergunning c.q. bouwvergunning
en – indien van toepassing – overige vergunningen zijn verleend.
(bijgevoegd in Bijlage 8);



•

de naam, adres en telefoonnummer(s)van de aannemer
de naam, adres en telefoonnummer(s) van de architect

(bijgevoegd in Bijlage 9);
(bijgevoegd in Bijlage 10)

Bekend te zijn met alle bepalingen zoals vermeld in de 'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden ’s-Hertogenbosch 2010' en deze te zullen naleven alsmede bekend te zijn
met de verdere behandelingsprocedure (zie de folder 'Stappenplan restauratiesubsidie').
Aldus, naar waarheid ingevuld te

:

_____________________________________________________

Naam

:_______________________________________________________

Indien van toepassing (mede-eigenaar) : _____________________________________________________
Datum
:_______________________________________________________
Handtekening

:

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
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Checklist bij te voegen stukken, behorend bij de
Subsidieaanvraag Restauratiesubsidie op grond van de
'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en
Beeldbepalende Panden ’s-Hertogenbosch 2010':

Vink af welke zaken u hebt bijgevoegd:



KOPIE EIGENDOMSAKTE (EIGENDOMSBLAD)

Bijlage 1



- INDIEN RELEVANT - RECENTE BOUWKUNDIGE OPNAME
VAN NOODZAKELIJKE RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

Bijlage 2

- INDIEN VAN TOEPASSING - KOPIE VERLEENDE MONUMENTENVERGUNNING VAN RESTAURATIE

Bijlage 3

- INDIEN VAN TOEPASSING - KOPIE VERLEENDE (BOUW)VERGUNNING(EN) VAN RESTAURATIE

Bijlage 4

- INDIEN VAN TOEPASSING – KOPIE VRIJSTELLINGSBRIEF
VERGUNNINGEN I.R.T. RESTAURATIE

Bijlage 5

WERKOMSCHRIJVING/BESTEK
voorzien van een nummering die correspondeert met de posten, opgenomen in de gespecificeerde (open) begroting

Bijlage 6

GESPECIFICEERDE OPEN BEGROTING
voorzien van een codering van de begrotingsposten, corresponderend met de gecodeerde
omschrijvingen van de werkomschrijving

Bijlage 7

TEKENINGEN
De op de restauratie betrekking hebbende tekeningen
waarvoor ook de vergunningen zijn verleend

Bijlage 8

GEGEVENS UITVOEREND AANNEMER
naam, adres en telefoonnummer(s)

Bijlage 9

















- INDIEN VAN TOEPASSING - GEGEVENS ARCHITECT
BELAST IS MET HET TOEZICHT OP DE UITVOERING

naam, adres en telefoonnummer(s)

Bijlage 10

-- DEZE CHECKLIST BIJ UW AANVRAAG VOEGEN --
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Bijlage 1

Door de aanvrager bij te voegen:

KOPIE EIGENDOMSAKTE
(alleen blad met eigendomsgegevens waaruit eigendom
eigenaar-aanvrager blijkt)
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Bijlage 2

Door de aanvrager bij te voegen:

- INDIEN RELEVANT –
RECENTE BOUWKUNDIGE OPNAME VAN
NOODZAKELIJKE RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
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Bijlage 3

Door de aanvrager bij te voegen:

- INDIEN VAN TOEPASSING –
KOPIE VERLEENDE MONUMENTENVERGUNNING
VAN DE RESTAURATIE
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Bijlage 4

Door de aanvrager bij te voegen:

- INDIEN VAN TOEPASSING –
KOPIE NOODZAKELIJKE
VERLEENDE (BOUW)VERGUNNING(EN)
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Bijlage 5

Door de aanvrager bij te voegen:

- INDIEN VAN TOEPASSING –
KOPIE VRIJSTELLINGSBRIEF VERGUNNING(EN)
in relatie tot RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
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Bijlage 6

Door de aanvrager bij te voegen:

WERKOMSCHRIJVING/BESTEK
voorzien van een nummering
die correspondeert met de posten, opgenomen in
de gespecificeerde (open) begroting
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Bijlage 7

Door de aanvrager bij te voegen:

GESPECIFICEERDE OPEN BEGROTING
voorzien van een codering van de begrotingsposten, corresponderend met de gecodeerde
omschrijvingen van de werkomschrijving
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Bijlage 8

Door de aanvrager bij te voegen:

TEKENINGEN
De op de restauratie betrekking hebbende tekeningen
waarvoor ook de
vergunningen zijn verleend
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Bijlage 9

Door de aanvrager bij te voegen:

GEGEVENS UITVOEREND AANNEMER
naam, adres en telefoonnummer(s)
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Bijlage 10
Door de aanvrager bij te voegen:

- INDIEN VAN TOEPASSING GEGEVENS ARCHITECT
naam, adres en telefoonnummer(s)
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