
Aanvraagformulier subsidieverstrekking SOM-projecten

Vooraf
Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van uw woning, adres en/
of van de activiteit die u wilt gaan uitvoeren. De gemeente verstrekt subsidie in twee categorieën:

Aanzichtprojecten SOM: Hieronder verstaan wij activiteiten die zijn gericht op verbetering van het 
aanzicht van woningen die gelegen zijn binnen de grenzen van het Beschermd Stadsgezicht Dokkum 
(Formulier A).

Publieke projecten SOM: Hieronder verstaan wij activiteiten die zijn gericht op herinrichting, verbete-
ring en opwaardering van het Beschermd Stadsgezicht Dokkum (Formulier B).

Neem voor vragen contact op met de gemeente Noardeast- Fryslân. Kijk op www.noardeast-fryslan.nl 
voor de contactgegevens.

De gemeente heeft regels vastgesteld voor de toetsing en de verdeling van de subsidies. Daarin staat 
waar u aan moet voldoen en welke doelen en plannen Noardeast- Fryslân heeft. Vraag deze regels op 
bij de gemeente of download via www.noardeast-fryslan.nl. 

Wij behandelen uw aanvraag als u deze compleet heeft ingeleverd. We bevestigen dit aan u in een 
brief. Daarna beslissen we uiterlijk binnen 8 weken over uw aanvraag. 

1. Aanvraagformulier subsidieverstrekking nadere regels SOM- projecten
2. (eventueel) bijlagen

Zorg ervoor dat u alle vragen op dit formulier invult. 

Is uw aanvraag compleet ? Stuur uw aanvraag met de bijlagen, onder vermelding van SOM, naar de 
gemeente Noardeast- Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum.

Wat moet ik meesturen? 

Aanvraag indienen?



Formulier B
Aanvraagformulier Subsidieverstrekking 
Publieke projecten SOM

1. Basisgegevens

Naam (naam oganisatie) ______________________________________________________________

Adres    ______________________________________________________________

Postcode en Woonplaats  ______________________________________________________________

Telefoonnummer   ______________________________________________________________

E-mail     ______________________________________________________________
  
Rekeningnummer   ______________________________________________________________

Overige gegevens   ______________________________________________________________
                            

Activiteit

Korte omschrijving van de activiteit: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



1. Activiteit
Geef een omschrijving van de maatregelen die u gaat nemen: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2. Kosten

Totale kosten maatregel(en) € _______________________

(werkelijke kosten, incl. BTW met financiële onderbouwing)

3. Werkzaamheden

Naam van de uitvoerder (aannemer, installateur of ander)

_________________________________________________

_________________________________________________

Wanneer starten en eindigen de werkzaamheden?

Datum start  ______________________________ 

Datum gereed  ______________________________

4. Gegevens
U komt voor de subsidie in aanmerking op basis van de vol-
gende toetsingscriteria:  
(artikel 17 Toetsingscriteria, Nadere Regels subsidieverstrekking SOM- 
projecten)
1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag  
 voor het uitvoeren van een publiek project naar het oordeel  
 van het college en na ingewonnen advies van de SOM- be  
 oordelingscommissie in voldoende mate bij te dragen aan de  
 volgende criteria:
a. de activiteiten dragen bij aan het versterken van de uitstraling van 
het beschermd stadsgezicht Dokkum;
b. de activiteiten passen binnen het beleid van de gemeente Noardeast- 
Fryslân, zoals vastgelegd in geldende visiedocumenten;
c. de activiteiten dragen bij aan een wezenlijk aantoonbare verbetering 
van één of meerdere functies van het beschermd stadsgezicht;
d. de activiteiten hebben invloed op een brede doelgroep.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig?
0   Nee (ga naar punt 5)
0   Ja (ga naar de vraag hieronder)

Hebt u die aangevraagd?
0   Nee
0   Ja, op (datum)      ______________________________

5. Bijlagen bij de aanvraag
Stuur bij deze aanvraag de volgende bijlagen mee:
• Offerte van de werkelijke kosten van de activiteiten,  
 inclusief naam en adres aannemer(s).
• Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Wanneer van toepassing:
• projectplan op basis van het voorbeeld (zie bijlage 1)
• eventueel het advies van deskundigen (gemeente   
 Noardeast-Fryslan)
• een kopie van een eventueel benodigde omgevingsver 
 gunning.

6. Ondertekening en verklaring aanvrager
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ben 
bekend met de Nadere regels subsidieverstrekking SOM- pro-
jecten en de Algemene Subsidieverordening Noardeast- Frys-
lân. Verder verleen ik controleurs van of namens de gemeente 
Noardeast- Fryslân toestemming de gerealiseerde activiteiten te 
controleren.

Plaats     Datum

_______________________ ________________________

Handtekening

_____________________________________________________ 

Formulier B  Subsidieverstrekking 
   Publieke projecten SOM



Bijlage B: Format Projectplan Subsidieaanvraag Publieke Projecten SOM

In dit projectplan moeten in ieder geval de onderstaande onderdelen aan de orde komen:

Inhoudsopgav
• Leeswijzer
• Voorgeschiedenis
• Doel van het project: wie/wat wil je ermee bereiken?
• Motivatie waarom het project bijdraagt aan het doel van de SOM

Huidige situatie
• Beschrijving bestaande situatie
• Knelpunten

Toekomstige situatie
• Beschrijving uit te voeren werkzaamheden
• Eventuele nieuwe situatie qua eigendom, beheer en onderhoud
• Schets of plankaart van de toekomstige situatie

Financiën
• Uitgebreide kostenraming, werkelijke kosten inclusief btw, met een financiële onderbouwing

Planning
• Startdatum en oplevering

Projectrisico’s
• Een beschrijving van de eventuele projectrisico’s


