BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN
1 Onderwerp:

Projectplan Opsporingswerkzaamheden Huize Landfort Megchelen

2 Voor welke
raadscyclus:

13 december 2018
Op raads-info-bijeenkomst
Raadscommissie
Raadsvergadering rechtstreeks in de raad
Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling
wordt gevraagd:

Technische toelichting
Open gesprek
Informatieve beraadslaging (beeldvorming)
Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming
Besluitvorming

4 Bij behandeling
verwacht u behoefte
aan:
5 Bij behandeling in
raads-info-bijeenkomst

is er behoefte aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)
Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)
Inleiding door portefeuillehouder
Inleiding door ambtenaar, naam: .......................................................
Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................
Inleiding door externe partner, naam: ......................................................
Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,
namen: .....................................................................................................

6 Inschatting hoe veel
tijd nodig is voor
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)
Half uur
Drie kwartier
Vijf kwartier

7 Samenvatting van
de hoofdpunten voor
beraadslaging resp.
besluitvorming:

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)
Kennis nemen van het projectplan.
Als gemeente 70% van de kosten op zich nemen die gemaakt worden ten
behoeve opsporingswerkzaamheden bij het uitbaggeren van de grachten van
huis Landfort. Als Gemeenten deze kosten via de regeling “Bijdragebesluit
opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog”.
Bij het Rijk ter vergoeding indienen.

8 Eerder genomen
besluiten of eerder
besproken stukken
9 Algemeen te
ontsluiten stukken via
website en
RaadsApp:

Raadsvoorstel
Brief verzoek medewerking Kostenregeling OCE/Gemeente Fonds. 2 blz.

10 Achterliggende
stukken, te ontsluiten
via interne deel
RaadsApp:

Projectplan Opsporingswerkzaamheden Huize Landfort Megchelen 55 blz
Bijlage bij projectplan - opsporingsgebied
Huis Landfort herstel en beheer monumentaal water 15 Blz.
Beleidsplan Stichting Erfgoed Landfort (sEL). 26 Blz.

Artikel Bommen en granaten in natuurterreinen 3 blz.
Inschrijfstaten Hofmeijer Armaex baggeren OCE. 3 blz.

11 Geheime stukken,
ingevolge Wob alleen
ter inzage op de
raadsgriffie:
12 Welke burgers,
bedrijven,
organisaties krijgen
bericht van
raadsbehandeling
door de behandelend
ambtenaar en met
welk doel?

Als aanvrager van de subsidie en opdrachtgever voor uitvoer van het project,
stichting Erfgoed Landfort (sEL)
Hogestraat 14
7078 BR MEGCHELEN

13 Portefeuillehouder:

Otwin van Dijk

14 Programmamanager:

Willem Hoefnagel

15 Behandelend
ambtenaar,
beschikbaar voor
informatie vooraf:

Walter van de Gevel
06-51420711
w.vandegevel@oude-ijsselstreek.nl

16 Opmerkingen
voorzitter
raadscommissie:
17 Opmerkingen
agendacommissie:
18 Opmerkingen
raadsgriffie:

Diverse hulpdiensten;
Politie / Oost-Nederland / Noord en Oost Gelderland Team: Achterhoek West,
VNOG, Brandweer, GHOR,

