AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR
ONDERHOUDSACTIVITEITEN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
U moet uw aanvraag na 1 januari en vóór 1 februari van elk jaar en vóór aanvang van de
onderhoudsactiviteiten volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde
stukken, sturen naar:
Gemeente Overbetuwe, team Vergunningen en Handhaving, Postbus 11, 6660 AA Elst.
1.

ALGEMEEN

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet u, al dan niet op winst gericht, het
genot hebben krachtens eigendom of beperkt recht van een in de gemeente Overbetuwe
gelegen object van cultuurhistorische waarde en onderhoudsactiviteiten hieraan willen
uitvoeren.
Het college kan een subsidie verstrekken voor de onderhoudsactiviteiten zoals deze
opgenomen zijn in de bijlage bij dit aanvraagformulier als:
 de kosten van de onderhoudsactiviteiten niet op grond van een verzekeringsovereenkomst
zijn of worden vergoed, en
 de kosten van de onderhoudswerkzaamheden niet op grond van belastingwetgeving op de
verschuldigde belasting in mindering kunnen worden gebracht, en
 de door het college subsidiabel geachte kosten het drempelbedrag van € 750,- te boven
gaan, of
 in het geval de activiteiten geheel door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, voor
materiaalkosten, voor zover deze kosten het drempelbedrag van € 450,- te boven gaan.
De hoogte van de subsidie bedraagt:
 voor onderhoudsactiviteiten zoals opgenomen in de bijlage, per aanvraag, maximaal 20%
van het totaal aan subsidiabel geachte kosten, met een maximum van € 5.000,- per
kalenderjaar.
 voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek, per aanvraag, maximaal € 2.000,per kalenderjaar.
2.

GEGEVENS AANVRAGER

Naam eigenaar/belanghebbende

:

Adres (straat en huisnummer)

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

IBAN-nummer

:
T.n.v.

BTW terugvorderbaar
Kosten mede gedekt door

:

ja /

te
nee. Zo ja, tot welk percentage

%

verzekeringsovereenkomst

3.

:

ja /

nee. Zo ja, tot welk bedrag

€

GEGEVENS MONUMENT/OBJECT

Naam monument/object

:

Adres (straat en huisnummer)

:

Postcode en woonplaats

:

Kadastrale aanduiding

:

Gemeente

:

Bouwjaar

:

Zijn er aan het pand in het verleden al voorzieningen getroffen, waarvoor een bijdrage is
ontvangen?
Zo ja, wanneer
:
van wie:……………………………………
Welk bedrag
:€
Voor de volgende voorzieningen
:

4.

GEGEVENS IN TE SCHAKELEN AANNEMER/ARCHITECT

Naam aannemer

:

Adres (straat en huisnummer)

:

Postcode en woonplaats

:

Naam architect

:

Adres (straat en huisnummer)

:

Postcode en woonplaats

:

Omschrijving werkzaamheden

:

5.

TOELICHTING EN/OF OPMERKINGEN

6.

IN TE DIENEN STUKKEN

We kunnen de subsidieaanvraag alleen beoordelen op basis van:
een uitvoeringsschema (alleen bij fasenplan) van de verbeteringswerkzaamheden
een nauwkeurige omschrijving van de verbeteringswerkzaamheden met
gespecificeerde kostenbegroting
tekeningen en foto’s
inspectierapport monumentenwacht dan wel een onafhankelijke deskundige
of instantie op het gebied van monumenten
kopie verzekeringspolis cultuurhistorische waarde (object of structuur dient voldoende
verzekerd te zijn en gehouden te worden tegen brand-, storm- en bliksemschade
gedurende de periode dat sprake is van een object met cultuurhistorische waarde)
(indien van toepassing) een verklaring, waaruit blijkt dat op grond van de Wet op de
omzetbelasting (Staatsblad 1968, 329) geen BTW terugvorderbaar is ten aanzien van
de kosten voor onderhoudsactiviteiten
Als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als uw statuten gewijzigd zijn en/of er een wijziging
van bestuursleden en hun functies is geweest, moet u een kopie van de statuten en een
opgave van de namen van de bestuursleden en hun functies meesturen. (alleen van
toepassing als u als rechtspersoon deze subsidie aanvraagt)
De aanvrager verklaart1:
dat met de werkzaamheden nog geen aanvang is gemaakt
dat de werkzaamheden niet in zelfwerkzaamheid uitgevoerd worden.
Naar waarheid ingevuld,
Naam eigenaar/belanghebbende:

Handtekening eigenaar/belanghebbende:

Datum:
INLEVEREN NA 1 JANUARI EN VÓÓR 1 FEBRUARI VAN ELK JAAR

1

Aanvinken wat van toepassing is.

BIJLAGE BIJ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR ONDERHOUDSACTIVITEITEN
CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
Subsidie kan verstrekt worden voor:
a. buitenschilderwerk en binnenschilderwerk, voor wat buitenramen en -kozijnen en -deuren
betreft;
b. herstel en vernieuwen van rieten daken (met deklatten en herstel van sporen);
c. herstel van dakvlakken gedekt met pannen (met tengels en panlatten), leien, lood, zink of
koper en, uitsluitend in samenhang hiermee, het herstel van gedeelten van dakbeschot en
sporen;
d. herstel van goten, in zink, koper of lood, inclusief bijbehorende hemelwaterafvoeren en
het aanbrengen van voor de waterafvoer noodzakelijke goten waar deze niet eerder
aanwezig waren, inclusief aansluitingen op rioleringen en open water;
e. herstel van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken en herstel of terugplaatsen
van stoepen, roeden verdeling, lijstwerk en luiken;
f. herstel van windveren, schoorstenen, kapellen en loodaansluitingen;
g. herstel van dak- of torenluiken en loopbruggen, inclusief het afgazen van torenluiken en
het nemen van beperkte maatregelen tegen duivenoverlast;
h. inboeten, herstel van gedeelten van muurwerk en opvoegen of pleisteren van gevels;
i. op kleine schaal vervangen of inboeten van natuursteen;
j. herstel, controle, vervangen en indien nodig aanbrengen van een nieuwe
bliksembeveiliging;
k. behandelen van muur- of houtwerk ter regulering van de vochthuishouding, dan wel
bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters;
l. herstel van gedeelten van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en platen,
balkkoppen en spantbenen);
m. herstel van glas-in-lood, beglazing en aanbrengen van beschermende beglazing voor
gebrandschilderd glas of historisch waardevol glas;
n. vervangen en herstel van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of grote
historische waarden;
o. het plaatsen van achterzet beglazing in samenhang met herstel van historische
waardevolle ramen;
p. het gangbaar houden van historische krachtwerktuigen en machines;
q. het aanbrengen van inspectievoorzieningen zoals dakluiken en klimhaken;
r. het stemmen, het verhelpen van storingen en het bijregelen van het mechaniek, alsmede
incidentele werkzaamheden aan het pijpwerk van orgels;
s. het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek.

