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Waarom dit formulier?  

U gebruikt dit formulier om te melden dat de werkzaamheden waarvoor u subsidie heeft aangevraagd zijn uitgevoerd 

en om uw verzoek om vaststelling van uw recht op subsidie in te dienen. Deze subsidie is aan u toegekend voor het 

aardgasvrij maken van een (bestaande) woning, complex dan wel (bestaand) maatschappelijk of commercieel 

vastgoed in de pilotwijk Limbrichterveld Noord. Door middel van dit formulier levert u de informatie aan over de 

daadwerkelijke uitvoering en gemaakte kosten voor de door u getroffen maatregelen en de in dat kader verrichte 

werkzaamheden.    

  

U vindt de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij met de subsidiecriteria en dit aanvraagformulier op 

onze website www.sittard-geleen.nl in de rubriek ‘Wet- en regelgeving’ en op de website 

www.aardgasvrijlvn.nl/subsidiemogelijkheden. Heeft u geen mogelijkheid om de subsidieregeling digitaal in te zien en 

het gereedmeldingsformulier digitaal te downloaden en in te vullen, dan kunt u ook een fysieke kopie van deze 

documenten krijgen in de modelwoning aan de Marchallstraat 1C. Bekijk op de website www.aardgasvrijlvn.nl/contact 

voor de actuele openingstijden en contactgegevens.  

  

Hoe vult u het formulier in?  

U kunt het formulier digitaal of met pen invullen. Vervolgens stuurt u het per post op. Vergeet u niet uw handtekening 

te zetten?  

  

Indien u vragen heeft met betrekking tot het invullen en completeren van dit aanvraagformulier, kunt u contact 

opnemen met de modelwoning aan de Marchallstraat 1C via het e-mailadres aardgasvrij@sittard-geleen.nl. U vindt de 

contactgegevens van de modelwoning via de website www.aardgasvrijlvn.nl/contact.  

  

Uiterste indiendatum gereedmeldingsformulier  

Ingevulde formulieren dienen uiterlijk binnen vier weken na het voltooien van de subsidiabele activiteiten ingediend te 

zijn.   
  

Waar stuurt u het formulier naar toe?  

U stuurt dit formulier, samen met de gevraagde bijlage(n), naar:  

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen t.a.v. Team Economische 

Ontwikkelingen  

Postbus 18  

6130 AA Sittard  

Let op: U kunt het formulier niet per e-mail toezenden of afgeven bij de modelwoning.  

  

Wat doet de gemeente met uw gereedmeldingsformulier en uw verzoek om vaststelling van de subsidie? De 

gemeente beoordeelt uw verzoek om vaststelling van de subsidie aan de hand van de eerder aan u  

toegezonden subsidieverleningsbeschikking en de eisen zoals neergelegd in de Subsidieregeling Limbrichterveld 

Noord Aardgasvrij en de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015. Voor meer informatie over 

de eisen waaraan uw verzoek om vaststelling van de subsidie dient te voldoen en de criteria die een rol spelen bij de 

beoordeling van uw verzoek wordt verwezen naar de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij. Het college 

neemt binnen acht weken na ontvangst van een volledig ingevuld en met bijlagen gecompleteerd 

gereedmeldingsformulier een besluit op uw verzoek om vaststelling van de subsidie.  

  

Vragen?  

Heeft u vragen over het formulier? Dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 046-4777777 of via het e-

mailadres aardgasvrij@sittard-geleen.nl.  
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Wat zijn uw gegevens?  

 

  
Welke maatregelen, waarvoor aan u subsidie is verleend, heeft u daadwerkelijk laten uitvoeren?  

1. U heeft een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van maatregelen in het kader van het aardgasvrij maken van uw 

(bestaande) woning, complex dan wel (bestaand) maatschappelijk of commercieel vastgoed. Maak hieronder een 

keuze in de gebouwgebonden maatregelen die u daadwerkelijk heeft laten uitvoeren.   

 

o Het isoleren van de spouwmuur (of buitengevel) van verblijfsruimten1.  

o Het aanbrengen van HR++(+)beglazing in verblijfsruimten.  

o De afsluiting van de aardgasaansluiting.  

o Het ten behoeve van een elektrische kookplaat aanpassen van de meterkast van een 1 x25 ampère naar 3 x 

25 ampère aansluiting.  

o Het ten behoeve van een elektrische kookplaat aanleggen van een kabel naar de kookplaat en het aanbrengen 

van een Perilex-aansluiting achter het keukenblok.  

o Het aanschaffen, plaatsen en aansluiten van een elektrische kookplaat.  

  

2. Wat waren de werkelijke kosten voor de maatregelen?   

U heeft een subsidie ontvangen voor de maatregelen op basis van een vooraf gemaakte inschatting van de kosten. 

Wat waren de daadwerkelijke kosten voor de uitgevoerde maatregelen? U dient deze kosten te bewijzen door middel 

van betaalbewijzen, welke u als bijlage toevoegd aan dit gereedmeldingsformulier.   

  

Wij wijzen u erop dat slechts werkelijk gemaakte kosten voor subsidiëring in aanmerking komen. Op geld 

gewaardeerde gespendeerde tijd of kosten welke samenhangen met door uzelf of uw medewerkers uitgevoerde 

werkzaamheden, komen niet voor subsidiëring in aanmerking. Wanneer u de BTW welke samenhangt met de 

uitvoering van de gebouwgebonden maatregelen kan aftrekken (bijvoorbeeld de BTW over de factuur van een 

aannemer of de factuur van aangeschafte materialen), dient u het bedrag aan BTW niet mee te tellen bij de 

berekening van de werkelijk gemaakte kosten.  

  

Indien u ten behoeve van de uitgevoerde gebouwgebonden maatregelen ook andere subsidie(s) hebt ontvangen, 

dient u het hieronder te vermelden bedrag aan werkelijk gemaakte kosten met deze andere subsidies te verminderen.  

  

De kosten die zijn gemaakt voor het uitvoeren van de maatregelen  

(overeenkomstig de betaalbewijzen in de bijlage):                                €    

 

   

  

 
1 Heeft u (omdat uw woning vóór 30 maart 2017 reeds is voorzien van spouwmuurisolatie) subsidie aangevraagd en ontvangen 
voor het aanbrengen van dak- of vloerisolatie, kiest u dit onderdeel (aanvinken).   

Naam  organisatie/ aanvrager   
  

Postadres   ( adres, postcode, woonplaats )   

Naam contactpersoon  ( invullen  indien afwijkend van  aanvrager)   

Telefoonnummer   

E - mailadres   
  
Bank/IBAN nummer   
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 3. Heeft u voldaan aan de gestelde verplichtingen?   

In de subsidieverleningsbeschikking (alsmede in artikel 11 van de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij 

en artikel 12 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015) zijn er verplichtingen aan de 

subsidieverlening verbonden. Heeft u zich aan deze verplichtingen gehouden? Wanneer u zich niet aan een of 

meerdere van deze verplichtingen heeft kunnen houden, dient u dit toe te lichten.   

  

 
  

 
 

  

Bijlagen  

Het is noodzakelijk om de volgende bijlagen toe te voegen als toelichting op dit gereedmeldingsformulier:  

1. Voor zover reeds aanwezig ten tijde van gereedmelding: een kopie van het besluit waarmee aan u subsidie 

is verleend voor het treffen van gebouwgebonden maatregelen. Vult u dit gereedmeldingsformulier gelijktijdig in 

met uw aanvraagformulier, beschikt u nog niet over het besluit van de gemeente. U hoeft deze dan niet toe te voegen. 

Heeft u het aanvraagformulier eerder ingevuld en heeft u op basis daarvan een besluit ter verlening van de subsidie 

van de gemeente ontvangen? Dan voegt u daar een kopie van toe.  

2. Voor zover niet reeds hierboven in het formulier volledig toegelicht: een inhoudelijke toelichting waaruit blijkt in 

hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, wat de gemaakte kosten waren en in hoeverre is voldaan aan de 

verplichtingen, verbonden aan de subsidie.  

3. Voor elke gereedmelding van toepassing: de betaalde facturen voor de uitgevoerde gebouwgebonden 

maatregelen, aangeschafte materialen, etc., inclusief betaalbewijzen, opgemaakt na 30 maart 2017. Let op: alleen 

een factuur is onvoldoende. U voegt ook een betaalbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift) toe;  

4. Ingeval van een woningcorporatie: de kostenadministratie zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder d, van 

deze subsidieregeling;  

5. Voor elke gereedmelding van toepassing/voor zover reeds aanwezig ten tijde van gereedmelding: een 

schriftelijk bewijs van de netbeheerder (bijvoorbeeld factuur én betaalbewijs) dat de woning, het complex of het 

maatschappelijk of commercieel vastgoed van het aardgas is afgesloten na 30 maart 2017.  

 

In het geval van een verleende subsidie van minimaal € 50.000,- moet het gereedmeldingsformulier verder vergezeld 

zijn van:  

1. Een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten door 

middel van een financieel verslag of jaarrekening. 

2. Een verklaring van getrouwheid van een registeraccountant dan wel van een accountant 

administratieconsulent met certificerende bevoegdheid, waaruit het oordeel blijkt dat subsidie rechtmatig is 

besteed en dat de afgesproken activiteiten dan wel prestaties zijn verricht/gerealiseerd. Het financieel verslag 

of de jaarrekening, zoals hierboven genoemd, dient vergezeld te gaan van een accountantsrapport waarop de 

verklaring van getrouwheid van de accountant is gebaseerd.  
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Verklaring en ondertekening  

 

De aanvrager verklaart:  

• akkoord te zijn met het openbaar maken van persoonsgegevens voor het subsidieregister,  

• alle gegevens in het gereedmeldingsformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben 

verstrekt,  

• niet in surseance van betaling of faillissement te zijn,  

• bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door het college daartoe zijn 

aangewezen,  

• mee te zullen werken bij eventuele controles,  

• de afsluiting van de aardgasaansluiting niet ongedaan te zullen maken.  

  

Plaats en datum:  

 

  

Functie:  

 

  
Handtekening:  

 


