
Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid gemeente Tynaarlo 
 
AAN:  het college van burgemeester en wethouders  
 van de gemeente Tynaarlo 
 Postbus 5 
 9480 AA Vries  
 
AANVRAAGFORMULIER voor het verkrijgen van subsidie op grond van de bestaande 
algemene subsidieverordening, het beleidskader fysieke toegankelijkheid en de 
Uitvoeringsregeling Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo 
 
Toelichting: 
De stimuleringsregeling ‘Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo’ is een financiële bijdrage in het 
realiseren van aanpassingen en voorzieningen die de toegankelijkheid van het gebouw verbeterd. De 
subsidie wordt uitsluitend versterkt aan organisaties of bedrijven die een publieksfunctie hebben, 
gelegen in de gemeente Tynaarlo. Denk aan horeca, winkels, onderwijsinstellingen, musea en 
vrijwilligersorganisaties. De subsidie kan voor een éénmalige voorziening of aanpassing worden 
aangevraagd en bedraagt 50% van de totale kosten met een maximum van € 3.000,- per aanvraag. 
Voor vrijwilligersorganisaties geldt dat de cofinanciering ook mag bestaan uit eigen inzet, bijvoorbeeld 
eigen menskracht.  
 
Het niet volledig of niet naar waarheid invullen van deze aanvraag leidt direct tot uitsluiting van 
verkrijgen van subsidie. 
 
 
Gegevens 

1. Aanvrager 
Naam organisatie/bedrijf:  ………………………………………………………………… 
Naam contactpersoon:  ………………………………………………………………… 
Functie contactpersoon:   ………………………………………………………………… 
Naam tekenbevoegd persoon: ………………………………………………………………… 
Adres:     ………………………………………………………………… 
Postcode, plaats:    ………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:    ………………………………………………………………… 
E-mailadres:    ………………………………………………………………… 
 

2. Betaalbaarstelling 
IBAN-nummer:    ………………………………………………………………… 
Ter name van:    ………………………………………………………………… 
Plaats:     ………………………………………………………………… 
  

3. De aanpassingen worden gedaan aan het pand met: 
Adres:    ……………………………………………………………….. 
Postcode, plaats:   ……………………………………………………………….. 
Eigenaar pand:   ……………………………………………………………….. 
Naam contactpersoon eigenaar)*: ………………………………………………………………… 
Functie contactpersoon eigenaar)*: ………………………………………………………………… 
Adres eigenaar)*:   ………………………………………………………………… 
Postcode, plaats eigenaar)*: ………………………………………………………………… 
Telefoonnummer eigenaar)*: ………………………………………………………………… 
E-mailadres eigenaar)*:  ………………………………………………………………… 
)* Invullen indien deze afwijkt van de gegevens van de aanvrager 
 
4. Functie van het pand: 

…………………………………………............................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
 



5. Omschrijving van de gewenste voorziening of aanpassing: 
…………………………………………............................................................................................
...................................................................................................................................................... 
…………………………………………............................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
6. Motivatie van de wenselijkheid van deze voorziening of aanpassing: 

…………………………………………............................................................................................
...................................................................................................................................................... 
…………………………………………............................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
7. Begroting: 

 
 
 

 Totale uitgaven: € …………    Totale inkomsten: € …………  
 

 Ruimte voor toelichting: 
…………………………………………............................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
8. Het gevraagde subsidiebedrag bedraagt: € …………  

 
9. Periode uitvoering: 

Geplande startdatum:  ……………........  
Geplande realisatiedatum: ……………........ 

 
10. Eventuele extra relevante informatie met betrekking tot de aanvraag: 

…………………………………………............................................................................................
...................................................................................................................................................... 
…………………………………………............................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 

Ondertekening 
Aanvrager  Gebouweigenaar)* 
Datum 
te………………………….. 

 Datum 
te……………………….. 

Handtekening 
 
 
 
 
 
 

 Handtekening 
 

Naam 
Functie 

 Naam 
Functie 

 (Ondertekening uitsluitend door tekenbevoegd persoon) 
)* Invullen indien de aanvrager niet de gebouw eigenaar is. 
 

 

 
Meesturen met de aanvraag: 

- Offerte, niet ouder dan één jaar 
- Bouwkundige onderbouwing conform art 1.4 
 
 
 


