
 
 

 

Eindrapportage en verzoek tot betaling subsidie Stimuleringsregeling Centra 
Gemeente Beesel  
 

 

Subsidie Stimuleringsregeling Centra Gemeente Beesel 
 
Eindrapportage voor bijdrage in kosten van verplaatsing / transformatie / aanpassing 
gevel*  
 

1. Projectnaam  

2. Datum beschikking  

3. Subsidieaanvrager a. Naam 

b. Bezoekadres 

c. Postadres 

d. Telefoonnummer 

e. Bankrekeningnummer 

f. Inschrijving Kamer van Koophandel 

g. Contactpersoon (naam, functie) 

h. Mailadres contactpersoon 

i. Telefoonnummer contactpersoon (indien afwijkend van 3d) 

4. Inhoudelijke 
aspecten van het 
project 

a. Geef een beknopte weergave van de activiteiten die hebben 
plaatsgevonden 

b. Knelpunten: geef eventuele knelpunten aan die zich hebben 
voorgedaan. Vermeld daarbij de oorzaken en de afwijkingen / 
aanpassingen 

5. Begroting / 
financiering 

a. Geef in een bijlage de daadwerkelijke kosten van het project 
weer. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk 
ingediende begrotingsopzet en financieringsopzet duidelijk 
vermelden en toelichten. 

6. Impact / 
outputfactoren 

a. Wat is daadwerkelijk gerealiseerd? 

7. Vragen / 
opmerkingen 

a. Zijn er van uw kant nog vragen of opmerkingen die u met de 
gemeente Beesel betreffende deze subsidieaanvraag wilt 
overleggen? 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Ter informatie: 

• Verplaatsingssubsidie 

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die verhuizen van buiten het centrumgebied naar een 

centrumgebied. Ze komen dan in aanmerking voor de kosten van de verhuizing naar of de 

verbouwing van een pand in het centrumgebied. We subsidiëren dan 50% van de gemaakte kosten 

tot een maximum van € 10.000. 

• Transformatiesubsidie 

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers en vastgoedeigenaren die hun pand buiten het 

centrumgebied een andere bestemming willen geven dan detailhandel. Zij komen dan in aanmerking 

voor een tegemoetkoming in de plankosten (aanpassing bestemmingsplan). We subsidiëren dan 50% 

van de gemaakte kosten tot een maximum van € 5.000. In dit geval kan het ook zo zijn dat wij met de 

ondernemers en/of vastgoedeigenaren een afspraak maken dat de gemeente de kosten voor haar 

rekening neemt. Belangrijkste is dat de detailhandelsbestemming komt te vervallen.  

• Gevelsubsidie 

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren die gevestigd zijn in één van de 

centrumgebieden. De uitstraling van een pand draagt bij aan de uitstraling van het totale centrum. 

Daarom subsidiëren wij 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 10.000. 


