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Aanvraagformulier Projectsubsidie 
Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland 

Zuid-Holland
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A.  Algemeen

Naam gemeente :

 

Naam en voorletters contactpersoon :

Functie :

Telefoonnummer :

Mobiel nummer :

Emailadres  :

Bezoekadres :

Correspondentieadres :

Postcode en plaats :

Rekeningnummer IBAN :                                        

Tenaamstelling rekening :

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : 

Wordt de aanvrager in het kader van  : o Ja    o Nee

deze aanvraag vertegenwoordigd 
door een gemachtigde? 
(Indien ja, gebruik hiervoor bijlage E)

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
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B. PROJECTGEGEVENS

Gevraagd subsidiebedrag:  

De hoogte van de subsidie verschilt per aanvraagperiode (artikel 4 en 7).
•  Aanvraagperiode 1 (19 april 2021 tot en met 31 december 2021) € 7.500,00 per te realiseren sociale huurwoning,  

tot een maximum van € 900.000,00 per aanvrager/gemeente in deze aanvraagperiode;
•  Aanvraagperiode 2 (1 maart 2022 tot en met 15 mei 2022) € 5.000,00 per te realiseren sociale huurwoning tot  

een maximum van € 100.000,00 per aanvrager/gemeente in deze aanvraagperiode;
•  Aanvraagperiode 3 (15 september 2022 tot en met 31 december 2022) € 5.000,00 per te realiseren sociale  

huurwoning.

Tijdvak activiteiten :                                             tot  

   (deze laatste datum = geplande datum start bouw).  

(De start bouw, eerste paal, van de eerste te bouwen sociale huurwoningen moet plaatsvinden binnen 2 jaar  
na subsidieverlening, artikel 6a en 10 lid 1) 

Ligt de gemeente namens welke u de aanvraag indient in    : o Ja    o Nee

de regio Holland Rijnland (artikel 3)?
(Indien nee, u komt niet voor subsidie in aanmerking)

Naam woningbouwproject :                                      

Naam bestemmingsplan :

Hoeveel woningen worden in dit woningbouw- :

project totaal gerealiseerd

Hoeveel van deze woningen zijn zelfstandige  :
sociale huurwoningen

Voor hoeveel zelfstandige sociale huurwoningen : 
wordt nu subsidie aangevraagd

Naam woningcorporatie : 

Is  reeds voor deze te bouwen sociale huurwoningen subsidie   o Ja    o Nee

aangevraagd op grond van de Subsidieregeling knelpuntenpot 
sociale huur en middenhuur Zuid-Holland? (artikel 5a)

Indien ja:   o deze aanvraag is verleend    o afgewezen    o nog in behandeling

Zijn de woningen waarvoor subsidie aangevraagd wordt zelfstandige  o Ja    o Nee

sociale huurwoningen die gebouwd worden voor onbepaalde tijd  (artikel 5b)
(Indien nee, u komt niet voor subsidie in aanmerking) 

Is het woningbouwproject waarvoor u een aanvraag indient, opgenomen  o Ja    o Nee

in een door Gedeputeerde Staten  aanvaard regionaal 
woningbouwprogramma van de regio Holland Rijnland?  (artikel 6b)

Indien ja, in het regionale woningbouwprogramma dat bij Gedeputeerde Staten is ingediend in het jaar 20…. 

Met projectnaam: 

(Indien nee, u komt niet voor subsidie in aanmerking)
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Blijven de te bouwen sociale huurwoningen minimaal 20 jaar na    o Ja    o Nee

realisatie in het huursegment van sociale huurwoningen? (artikel 6c)
(Indien nee, u komt niet voor subsidie in aanmerking)
Indien ja, graag verder toelichten in het Projectplan (verplichte bijlage). 

Eventuele verdere toelichting op bovenstaande vragen/antwoorden kunt u vermelden in het Projectplan 
(verplichte bijlage). 
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C. Verplichte bijlagen 

1.  Projectplan 
 Het Projectplan bevat tenminste 

•  een beknopte beschrijving van het totale project waar de aanvraag betrekking op heeft;
• het doel van het project (bijvoorbeeld uitleg/inbreiding, sloop/nieuwbouw ed.); 
• een beschrijving hoeveel woningen gebouwd gaan worden, waaronder wat hiervan zelfstandige sociale  

woningbouw is en vermelding van de prijsklasse(n);
• een tijdschema en bij voorkeur een kaart van het projectgebied;
• de realiserende partij(en) waarmee samengewerkt wordt;
• een korte toelichting op de besteding van deze aangevraagde subsidie; 
• een beschrijving op welke wijze geborgd is/wordt dat de zelfstandige sociale huurwoningen waarvoor  

subsidie aangevraagd wordt gedurende tenminste 20 jaar na realisatie in het sociale prijssegment behouden 
zullen blijven. 

2. Bewijs van bevoegdheid tot ondertekenen van de subsidieaanvraag (kopie van betreffende mandaatbesluit of
 ander document waaruit dit blijkt).

3.  Machtiging (indien van toepassing, zie onderdeel E) 
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D. Ondertekening

Ondergetekende verklaart:

•  Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
• Zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekker daar-

toe aangewezen zijn en mee te zullen werken aan controles;
• De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland 

Rijnland Zuid-Holland, inclusief toelichting, te hebben gelezen;
•  Bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag (verplichte bijlage 2 bijvoegen) 
• Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring op onze 

website.
 

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

Graag een laatste check: zijn alle verplichte bijlagen bij de aanvraag aanwezig? 
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E. Machtiging

Indien u een andere organisatie of persoon wilt machtigen, dient u onderstaande machtiging in te vullen. Deze dient 
door beide partijen te worden ondertekend.

Rechtsvorm :

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : 

Naam organisatie :

 

Naam en voorletters contactpersoon gemachtigde : 

Telefoonnummer :

Emailadres :

Correspondentieadres :

Postcode en woonplaats : 

Is de gemachtigde ook gemachtigd de financiële afhandeling   o Ja    o Nee

via eigen rekening af te handelen? 

Rekeningnummer    : 

IBAN-nummer    :

Tenaamstelling bank    :  

Ondertekening volmachtgever:

Naam :

Plaats :

Handtekening :

 
 

Ondertekening gemachtigde:

Naam :

Plaats :

Handtekening :
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