Voorbeelden subsidieverordening monumenten
Hieronder zijn een aantal voorbeelden opgenomen van werkzaamheden die in aanmerking komen voor subsidie. In de voorbeelden wordt uitgelegd hoe de subsidieverlening in zijn werk
gaat.

Voorbeeld 1:

Schilderwerk

Aanvraag voor subsidie over een periode van 5 jaar met de volgende elementen:
1. abonnement Monumentenwacht 5 jaar à € 55,2. inspectierapporten Monumentenwacht € 175,- en € 150,3. onderhoud schilderwerk met offerte van schildersbedrijf € 3.595, Stap 1 Subsidieaanvraag
Voor de aanvraag voor subsidie moeten de volgende formulieren worden ingevuld en ingediend:
1. Het ingevulde aanvraagformulier
2. Rekeningen voor het abonnement op Monumentenwacht (scan of kopie)
3. Rekeningen van Monumentenwacht voor de inspecties (scan of kopie)
4. Offerte schildersbedrijf (scan of kopie)
5. Foto’s van het pand waarop de te schilderen elementen zijn aangegeven.
Stap 2 Subsidietoekenning
U krijgt bericht dat uw subsidie voorlopig is toegekend. De hoogte van het bedrag wordt bepaald
op:
1. 5 x € 55,00 x 100%

=

€

275,00

2. (€ 175,00 + € 150,00) x 100%

=

€

325,00

3. € 3.595 x 25%

=

€

899,00

totaal wordt

€ 1.499,00 aan subsidie vastgesteld.

Stap 3 Uitvoering van het werk
U laat de gemeente weten wanneer het werk begint.
Stap 4 Gereedmelding
De schilder is klaar en u betaalt de rekening. Daarna stuurt u de volgende stukken naar de gemeente:
1. het ingevulde gereedmeldingsformulier
2. de rekening van de schilder (scan of kopie)
3. het betalingsbewijs dat u de schilder betaald heeft (scan of kopie)
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Stap 5 Afhandeling
De gemeenteambtenaar controleert of de ingestuurde stukken juist zijn. Soms komt de ambtenaar bij u langs om te kijken of het werk ook echt allemaal uitgevoerd is. Het college neemt het
definitieve besluit dat de definitieve subsidie € 1.499,- bedraagt. U krijgt daarvan bericht.
Stap 6 Uitbetaling
Even later wordt het bedrag van € 1499,- op uw rekening bijgeschreven.
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Voorbeeld 2:

Schilderwerk, dakreparaties en vervanging van een
paar kozijnen

Aanvraag voor subsidie over een periode van 5 jaar met de volgende elementen:
1. abonnement Monumentenwacht 5 jaar à € 55,2. inspectierapporten Monumentenwacht € 200,-, € 200,- en € 150,3. onderhoud schilderwerk met offerte van schildersbedrijf € 2.400,4. dakreparaties met een offerte van € 1.600,5. kozijnvervanging met een offerte van € 3.000,Stap 1 Aanvraag voor een monumentenvergunning
Omdat het vervangen van kozijnen onder restauratie valt is een monumentenvergunning voor
deze werkzaamheden nodig. Voor de aanvraag van deze vergunning vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.
Stap 2 Verleende monumentenvergunning
Wanneer u een vergunning heeft, kunt u een subsidieaanvraag indienen.
Stap 3 Subsidieaanvraag
Voor de aanvraag voor subsidie moeten de volgende formulieren worden ingevuld en gekopieerd:
1. het ingevulde aanvraagformulier
2. de verleende monumentenvergunning (scan of kopie)
3. rekeningen voor het abonnement op Monumentenwacht (scan of kopie)
4. rekeningen van Monumentenwacht voor de inspecties (scan of kopie)
5. offerte schildersbedrijf (scan of kopie)
6. offerte dakdekker (scan of kopie)
7. offerte voor de kozijnen (scan of kopie)
8. foto’s van het pand waarop onderdelen te zien zijn die vervangen of gerepareerd moeten worden.
Stap 4 Aanvullende gegevens
U hebt de offerte van de dakdekker er niet bij zitten maar u krijgt de gelegenheid om dat binnen
4 weken alsnog te doen.
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Stap 5 Subsidietoekenning
U krijgt bericht dat uw subsidie voorlopig is toegekend. De hoogte van het bedrag wordt bepaald
op:
1. 5 x € 55,00 x 100%

= €

2. (€ 200,00 + € 200,00 + € 150,00) x 100% = €

275,00
550,00 mag maar maximaal € 500,zijn!

3. € 2.400,00 x 25%

= €

600,00

4. € 1.600,00 x 25%

= €

400,00

5. € 3.000,00 x 25%

= €

750,00

totaal wordt

€ 2.575,00 Maar er wordt slechts
€ 2.525,00 aan subsidie
vastgesteld

Stap 6 Uitvoering van het werk
U laat de gemeente weten wanneer het werk begint.
Stap 7 Gereedmelding
De werkzaamheden zijn klaar en u betaalt de rekeningen. Voor de kozijnen is de rekening
€ 500,- hoger uitgevallen. U stuurt de volgende stukken naar de gemeente:
1. het ingevulde gereedmeldingsformulier
2. de rekening van de schilder (scan of kopie)
3. de rekening van de dakdekker (scan of kopie)
4. de rekening van de nieuwe kozijnen (scan of kopie)
5. de betalingsbewijzen dat de rekeningen betaald zijn (scan of kopie)
Stap 8 Afhandeling
De gemeenteambtenaar controleert of de ingestuurde stukken juist zijn. Soms komt de ambtenaar bij u langs om te kijken of het werk ook echt allemaal uitgevoerd is. Het college neemt het
definitieve besluit dat de definitieve subsidie € 2.525,- bedraagt. U krijgt daarvan bericht. U
maakt bezwaar omdat de kozijnen duurder zijn geworden. Helaas kan de uiteindelijke subsidie
niet hoger zijn dan het bedrag dat daarvoor gereserveerd is bij de subsidietoekenning.
Stap 9 Uitbetaling
Even later wordt het bedrag van € 2.525,- op uw rekening bijgeschreven.
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Voorbeeld 3:

Volledig restauratieplan

Aanvraag voor subsidie over de komende periode van 5 jaar met de volgende elementen:
1. abonnement Monumentenwacht 1 jaar à € 55,00
2. inspectierapporten Monumentenwacht € 350,00
3. een restauratieplan van een architect van € 1.500,00
4. een bouwhistorisch onderzoek van € 1.500,00
5. diverse werkzaamheden van een aannemer met offerte € 50.000,00.
Stap 1 Aanvraag voor een monumentenvergunning
Omdat het vervangen van kozijnen onder restauratie valt is een monumentenvergunning voor
deze werkzaamheden nodig. Voor de aanvraag van deze vergunning vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.
Stap 2 Verleende monumentenvergunning
Wanneer u een vergunning heeft, kunt u een subsidieaanvraag indienen.
Stap 3 Subsidieaanvraag
Voor de aanvraag voor subsidie moeten de volgende formulieren worden ingevuld en gekopieerd:
1. het ingevulde aanvraagformulier
2. de verleende monumentenvergunning (scan of kopie)
3. rekeningen voor het abonnement op Monumentenwacht (scan of kopie)
4. rekeningen van Monumentenwacht voor de inspecties (scan of kopie)
5. rekeningen van het restauratieplan (scan of kopie)
6. rekeningen van het bouwhistorisch onderzoek (scan of kopie)
7. gespecificeerde offerte van de aannemer(scan of kopie)
Stap 4 Subsidietoekenning
U krijgt bericht dat uw subsidie voorlopig is toegekend. De hoogte van het bedrag wordt bepaald
op:
1. 1 x € 50,00 x 100%

= €

55,00

2. € 350,00 x 100%

= €

350,00

3. € 1.500,00 x 100%

= € 1.500,00 )

€ 1.500,00 x 100%

= € 1.500,00 )

4.

5. € 50.000,00 x 25%

Post 3 en 4 mogen samen niet meer
dan € 2.500,00 volgens de subsidieverordening

= € 12.500,00

totaal kan niet meer dan € 10.000,00 aan subsidie vastgesteld worden.
Stap 5 Uitvoering van het werk
U laat de gemeente weten wanneer het werk begint.
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Stap 6 Gereedmelding
De werkzaamheden zijn klaar en u betaalt de rekeningen. U stuurt de volgende stukken naar de
gemeente:
1. het ingevulde gereedmeldingsformulier
2. de rekening van de schilder (scan of kopie)
3. de rekening van de dakdekker (scan of kopie)
4. de rekening van de nieuwe kozijnen (scan of kopie)
5. de betalingsbewijzen dat de rekeningen betaald zijn (scan of kopie)
Stap 7 Afhandeling
De gemeenteambtenaar kijkt of de stukken overeenkomen met de eerder gedane aanvraag. De
ambtenaar komt bij u langs om te kijken of het werk ook uitgevoerd is. Het college neemt het
definitieve besluit dat de definitieve subsidie € 10.000,- bedraagt. U krijgt daarvan bericht.
Stap 8 Uitbetaling
Even later wordt het bedrag van € 10.000,- op uw rekening bijgeschreven.
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