
Gegevens gemeente 

Verzendadres 

Gemeente Oldenzaal 

Postbus 354  

7570 AJ Oldenzaal 

Tel. (0541) 58 81 11 

info@oldenzaal.nl 

Datum ontvangst 

Aanvraagformulier subsidie gemeentelijke monumenten 

De gemeente Oldenzaal heeft onderstaande gegevens nodig om uw subsidieaanvraag in behandeling te kunnen ne-

men. Dit formulier moet bij de gemeente Oldenzaal worden ingediend. Het is van belang dat u het gehele formulier 

invult en de gevraagde bijlagen meestuurt. Formulieren die gedeeltelijk zijn ingevuld of formulieren waarbij de beno-

digde bijlagen ontbreken, worden niet in behandeling genomen. 

Subsidie voor gemeentelijke monumenten wordt door het college verleend op basis van de Algemene subsidieveror-

dening Oldenzaal 2017 en de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Oldenzaal 2021. 

1. Basisgegevens

Voorletters en naam 

KvK-nummer (optioneel) 

(Post)adres 

Postcode en Woonplaats 

Telefoonnummer 

Mobiel 

E-mail 

IBAN-nummer 

Tenaamstelling bij bank 

2. Gemeentelijk monument

Naam gemeentelijk monument 

Plaatselijke aanduiding 
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3. Aanvraag subsidie

U kunt een vergoeding en/of subsidie aanvragen voor de volgende onderdelen: 

1. een vergoeding van de kosten voor een abonnement op de Monumentenwacht

2. een vergoeding van de kosten voor één periodieke inspectie in het kader van een abonnement op de Monu-

mentenwacht, alsook een vergoeding van de kosten van hiertoe behorend klein onderhoud tot maximaal

€ 500,00 uitgevoerd door de Monumentenwacht

3. subsidie voor kosten in verband met instandhoudingswerkzaamheden

4. een vergoeding van de kosten voor een verduurzamingsadvies tot maximaal €750,00 (enkel voor eigenaren

van een monument met een woonfunctie).

3.1. Een vergoeding van de kosten voor een abonnement op de Monumentenwacht. 

Vraagt u een vergoeding voor de kosten van een abonnement op de Monumentenwacht? Beantwoord dan de 
volgende vraag: 

Voor welk bedrag vraagt u een vergoeding? 

Eventuele toelichting 

3.2. Een vergoeding van de kosten van één periodieke inspectie in het kader van een abonnement op de 

Monumentenwacht, alsook een vergoeding van de kosten van hiertoe behorend klein onderhoud (tot 

maximaal € 500,00), uitgevoerd door de Monumentenwacht. 

Vraagt u een vergoeding voor de kosten van één periodieke inspectie en eventueel daartoe behorend klein onder-

houd door de Monumentenwacht? Beantwoord dan de volgende vragen: 

Heeft u een abonnement op de Monumentenwacht of 

vraagt u vergoeding als bedoeld in onderdeel 1 ?  

(Een abonnement op de Monumentenwacht is een 

voorwaarde voor de periodieke inspectie) 

 ja   nee 

Wat is de hoogte van het begrote bedrag waarvoor u 

een vergoeding aanvraagt? 

Wat is de hoogte van het begrote bedrag van: 

de periodieke inspectie? 

Wat is de hoogte van het begrote bedrag van het klein 

onderhoud (maximaal € 500,00) 

Eventuele opmerkingen 

Let op: Voeg een begroting van de kosten van de werkzaamheden bij deze aanvraag. 
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3.3. Subsidie voor kosten in verband met instandhoudingswerkzaamheden 

Om te bepalen of de activiteiten in aanmerking komen voor subsidie kunt u de subsidieregeling raadplegen.  

Vraagt u subsidie voor de kosten in verband met instandhoudingswerkzaamheden? Beantwoord dan de volgende 

vragen: 

Voor welke activiteiten vraagt u subsidie aan?  

(U hoeft deze vraag niet te beantwoorden indien u een gespecificeerde offerte als bijlage toevoegt.) 

Wat is de hoogte van het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt? 

Eventuele opmerkingen 

Let op: Voeg de volgende gegevens en/of bescheiden bij deze aanvraag: 

een maximaal twee jaar oud inspectierapport opgesteld door de Monumentenwacht of een onafhankelijk des-

kundige (instantie) ter beoordeling aan het college 

een begroting van de kosten van de werkzaamheden 

een gespecificeerde offerte waarin de kosten van de werkzaamheden per onderdeel zijn uitgesplitst. 

3.4. Subsidie/vergoeding voor/van de kosten voor een verduurzamingsadvies voor gemeentelijke monu-

menten met een woonfunctie 

Vraagt u een vergoeding voor de kosten van een verduurzamingsadvies? Beantwoord dan de volgende vragen: 

Bij welke instantie heeft u een offerte aangevraagd en laat u het advies uitvoeren? 

Wat is de hoogte van het bedrag waarvoor u subsidie vraagt? 

Eventuele opmerkingen 

Let op: Voeg de originele offerte van het verduurzamingsadvies bij deze aanvraag. 
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4. Ondertekening

Plaats Datum 

Naam aanvrager 

Handtekening 

Alleen een ondertekende, tijdig en volledig ingediende subsidieaanvraag wordt door ons in behandeling genomen. 

Stuur uw subsidieaanvraag inclusief de bijlagen in naar:  

Gemeente Oldenzaal 

Postbus 354  

7570 AJ Oldenzaal  

Of stuur het formulier naar info@oldenzaal.nl 
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