Aanvraagformulier
instandhouding niet-rendabele
rijksmonumenten
Dit aanvraagformulier zenden aan:

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Sittard-Geleen
o.v.v. aanvraag monumentensubsidie
Sittard-Geleen (knp. 8)
Postbus 18
6130 AA Sittard-Geleen

Mariëlle Roks / Sally Crewe-Jones

Niet beschrijven (ruimte
voor dagstempel)

Tel: 046-4778358
E-mail: monumenten@sittard-geleen.nl

Subsidie niet-rendabele rijksmonumenten
Voor subsidiëring komen alleen niet-rendabele rijksmonumenten in aanmerking.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?
De eigenaar van een niet-rendabel rijksmonument.

Subsidieregeling
In de “Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen” staan alle voorwaarden en verplichtingen
benoemd waaraan voldaan moet worden (te vinden op: www.overheid.nl / lokale wet- en regelgeving).

1

Gegevens monument

Adres van het monument:
Postcode, plaats:
Kadastrale gegevens van het
monument:

2

Gegevens aanvrager (eigenaar van het niet rendabel rijksmonument)

Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Rechtspersoonlijkheid:
(aankruisen wat van toepassing is)

Aanvraagformulier instandhouding
niet-rendabele rijksmonumenten

o
o
o
o
o
o
o
o

Natuurlijke persoon
BV
NV
Stichting
Vereniging
Vereniging met beperkte aansprakelijkheid
Anders, namelijk:_____________________________________

Pagina 1 van 3

KvK nummer (indien van toepassing):

Naam aanvrager / contactpersoon:

Indien afwijkend correspondentieadres:
Correspondentieadres:
Postcode + woonplaats:

3

Gegevens bank/giro

IBAN nummer:
Ten name van:

4

Benodigdheden ten behoeve van de aanvraag

U dient de volgende gegevens met uw aanvraag mee te zenden:

Kunt u BTW op dit project verrekenen
of BTW compenseren?
(aankruisen wat van toepassing is).

o
o
o

Nee
Ja
Gedeeltelijk

Toelichting:

Heeft u voor de instandhoudingswerkzaamheden een
omgevingsvergunning nodig?
(aankruisen wat van toepassing is)

Heeft u een door de RCE goedgekeurd
restauratie- of instandhoudingsplan?
(aankruisen wat van toepassing is)

Heeft u een besluit van de RCE inzake
de vaststelling van de subsidiabele
instandhoudingskosten en verlening
van de subsidie?
(aankruisen wat van toepassing is)

Heeft u bij de Provincie Limburg een
subsidieaanvraag ingediend ten
behoeve van de instandhouding van
uw niet rendabel rijksmonument?
Aanvraagformulier instandhouding
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o
o
o
o
o
o
o
o

Nee
Ja, het nummer van de
omgevingsvergunning is:_______________________________
Nee, u dient te beschikken over een door de RCE goedgekeurd
instandhoudingsplan alvorens u deze subsidieaanvraag kunt
indienen.
Ja, voeg een kopie van dit instandhoudingsplan toe.
Nee, u dient te beschikken over een vaststellingsbesluit van de
RCE alvorens u deze subsidieaanvraag kunt indienen.
Ja, voeg een kopie van dit vaststellingsbesluit toe.

Nee
Ja, voeg een kopie van het besluit van de provinciale
subsidieaanvraag toe of een kopie waaruit blijkt dat de
provinciale subsidieaanvraag is ingediend.
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5

Subsidieregister

De gemeente Sittard-Geleen publiceert een subsidieregister.
Dit register bestaat uit een opgave van alle subsidies die in het betreffende jaar zijn verleend op grond van de
Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015. Mocht uw aanvraag resulteren in een
subsidieverlening dan worden de volgende gegevens gepubliceerd:
Uw (bedrijfs)naam, de hoogte van het subsidiebedrag en het beoordelingskader.

6

Naar waarheid ingevuld

De aanvrager verklaart:

akkoord te zijn met het openbaar maken van persoonsgegevens ten behoeve van het subsidieregister;

alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;

er geen sprake is van herstel van brand- en/of stormschade die door de verzekeringsuitkering wordt
gedekt;

niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn;

bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de
Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen en de Algemene subsidieverordening
gemeente Sittard-Geleen 2015 en

zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door burgemeester en
wethouders daartoe zijn aangewezen en mee te zullen werken aan controles.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Handtekening(en):
(statutair bevoegd)

Naam:

Datum:

Plaats:

Binnen 13 weken na ontvangstdatum wordt op de aanvraag beslist.

Indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld c.q. gegevens ontbreken, kan dit niet in
behandeling worden genomen.
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