
 

 

Vraag hier uw vooroverleg + formulier aan  

 

VOOROVERLEG – AANVRAAG SUBSIDIE REALISEREN 
SOCIALE HUURWONINGEN 

Retour mailen aan: 

(Het vooroverleg wordt ingepland na ontvangst) 

Actieplanwonen@gelderland.nl 

(Voor vragen kunt u ook dit e-mailadres gebruiken) 

Lichtgrijze teksten invullen 

Basisgegevens: 

Gemeente: Naam Vooroverleg d.d.: xx-xx-xx 

Project: Naam DIS 2022 - xxxxx 

Locatie: Plaats, straat en huisnummer Advies: xxxxxx 

Totaal aantal netto toe te voegen woningen: Aantal 

Aantal netto toe te voegen sociale huurwoningen: Aantal 

Percentage sociale huurwoningen Percentage  

Startbouw eerste sociale huurwoningen Jaartal 

Oplevering laatste sociale huurwoningen Jaartal 

Investering publieke maatregelen Totale geraamde investering (excl. btw) 

Dekkingen Opbrengsten, financiering (excl. subsidies) 

Overige subsidies Beschikt en/of in aanvraag 

Niet-verrekenbare/ compensabele btw Indien van toepassing 

Publiek financieel tekort (NCW op prijspeil) Resultaat van het bovenstaande 

Beoogde subsidie Beoogde subsidie (cf. artikel 2.19.7 eerste lid) 

Bonus klimaatadaptatie en biodiversiteit Beoogde opslag (cf. artikel 2.19.7 tweede lid) 

Garantstelling 

(extra bijdrage) 

Indien er na berekening van het subsidiebedrag nog een publiek financieel tekort resteert 

zal daarvoor dekking geleverd moeten worden waarmee financiële uitvoeringszekerheid 

wordt aangetoond. 

Contactpersoon gemeente: 

Voor- en achternaam 

E: email adres T: telefoon 

M: mobiel 

Projectleider gemeente: 

Voor- en achternaam 

E: email adres T: telefoon 

M: mobiel 

Contact woningcorporatie/ wooncoöperatie: 

Voor- en achternaam 

E: email adres T: telefoon 

M: mobiel 

Korte projectbeschrijving: 

Korte smart projectbeschrijving waarmee in beeld wordt gebracht: 

1. Locatieomschrijving, huidige situatie met problematiek, beoogde woonprogramma naar categorie/ 

prijsklasse en aard en omvang van publieke maatregelen 

 

2. Duurzaamheidsmaatregelen in het project (gericht op klimaatadaptatie en biodiversiteit cf. artikel 2.19.3 

eerste lid onder f en g en (optioneel) het vierde lid) 

 

3. Toelichting dat het project past binnen de regionale afspraken, programmering 

 

4. Samenvatting financiële paragraaf (globale weergave van geraamde kosten en baten) en toelichting op 

begroting, uitgangspunten en gemaakte keuzes 
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5. Planning en fasering; inschatting wanneer het project kan starten en worden opgeleverd, inclusief 

status ruimtelijke procedure en eventuele voorziene risico’s (zoals stikstof) 

 

6. Globale weergave van acties die nog uitgevoerd moeten worden om realisatie mogelijk te maken (zoals 

verwerving, onderzoeken, bestemmingsplan, vergunningen, aanbesteding, voorbereiding) 

 

Verslag van het vooroverleg:  

 

 

 

Verplicht te leveren bijlagen: Bijlage nr. 
Kaart van de locatie(s) Duidelijk moet worden wat de huidige situatie is en hoe het project zich 

verhoudt tot de omgeving. 

Nummer 

Plattegrond van het project en 

exploitatiegebied 

De nieuwe situatie van het project, waarbij de grenzen van het 

exploitatiegebied duidelijk worden aangegeven, en waaruit het 

ruimtegebruik en programma herleidbaar is. 

Nummer 

Financiële onderbouwing en 

toelichting 

Een prognose van publieke kosten en opbrengsten waarmee het financiële 

tekort wordt onderbouwd (cf. artikel 2.19.6 eerste lid). 

Nummer 

 Toelichting op de noodzaak, toerekenbaarheid en proportionaliteit van de 

activiteiten ten behoeve van de te realiseren woningen (artikel 2.19.6 

eerste lid onder b).  

Nummer 

Realistische stroken/balken planning Toont dat de uitvoering van het project binnen 3 jaar kan starten, in een 

aanééngesloten bouwstroom wordt gerealiseerd en binnen 10 jaar wordt 

opgeleverd (cf. artikel 2.19.9 eerste en tweede lid). 

Nummer 

Actuele taxatierapport(en) of 

waardebepaling 

Actuele taxatierapport(en) of waardebepaling ter onderbouwing van 

inbreng- of verwervingswaarde van alle in de exploitaties genoemde 

publieke gronden en/of opstallen (cf. artikel 2.19.6 eerste lid onder d). 

Nummer 

Overeenkomsten met partijen Ondertekende contracten (als AOK, SOK, ROK e.d. waarin ook bijdrage 

partijen en uitvoeringsverplichting is opgenomen). 

Nummer 

Instandhoudingsverplichting Documentatie waaruit blijkt dat de sociale huurwoningen gedurende ten 

minste 20 jaar na realisatie in stand worden gehouden (cf. artikel 2.19.9 

derde lid). 

Nummer 

Inpassing van maatregelen 

klimaatadaptatie en biodiversiteit  

Documentatie waaruit blijkt in welke mate klimaat adaptieve maatregelen 

en biodiversiteit worden toegepast binnen het projectgebied (cf. artikel 

2.19.3 eerste lid onder f en g) 

Nummer 

 

Aanvullend te leveren informatie (wordt bepaald tijdens vooroverleg)  Bijlage nr. 
Financiële onderbouwing en 

toelichting 

Grond en/of opstalexploitatie Nummer 

 Kostenraming(en) publieke maatregelen Nummer 

 Kostenraming(en) bovenplanse kosten Nummer 

 Berekening van de saneringskosten (asbest en bodem) Nummer 

 Berekening van de sloopkosten Nummer 

 Berekening boekwaarde Nummer 

Saneringsplan(nen) Goedgekeurd en functiegericht Nummer 

Projectsamenhang Aantonen dat het project in financiële, geografische en/of organisatorische 

samenhang wordt gerealiseerd 

Nummer 

Marktconformiteit aantonen Korte toelichting en verklaring makelaar dat subsidie niet zal leiden tot 

lagere dan marktconforme prijzen in de regio/gemeente 

Nummer 

Ondertekende verklaring 

garantstelling 

Aantonen dat er geen ongedekt restant tekort is en het project volledig 

wordt gerealiseerd na beschikking subsidie 

Nummer 

Verzoek ontheffing criteria Motivatie waarom afgeweken moet worden (cf. artikel 2.19.3 derde lid) Nummer 

Overige benodigde informatie Conform bij vooroverleg verzocht Nummer 

Begeleidende brief college bij 

aanvraag 

Begeleidende brief college bij aanvraag Nummer 

 

 

 


