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: Suppletie-uitkering bommenregeling met betrekking tot explosieven Huis

Voorgestelde beslissing
Opnieuw aanvragen van suppletie-uitkering bij het Rijk voor Huis Landfort, op basis van de werkelijke
kosten.

Aanleiding
Op 21 maart jl. heeft het Rijk de aanvraag voor suppletie-uitkering bommenregeling met betrekking tot Huis
Landfort afgewezen (zie bijlage 1).
Dit, omdat het raadsbesluit (zaaknr 26127) het begrootte bedrag vermeldt. De werkelijke kosten waren toen
nog niet bekend. Het Rijk kent de suppletie-uitkering alleen toe, als vóór 1 april a.s. er een raadsbesluit ligt,
waarin de werkelijke kosten zijn benoemd. Oorspronkelijk was de datum 1 maart, inmiddels is de regeling
op dit punt aangepast.

Wat wordt met beslissing bereikt
Door 70 % van de kosten die gemaakt worden bij de opsporingswerkzaamheden bij het uitbaggeren van de
grachten van huis Landfort, via de regeling “Bijdragebesluit opsporing en ruiming conventionele
explosieven Tweede Wereldoorlog”, bij het Rijk voor subsidiering aan te vragen, kan Stichting Erfgoed
Landfort op een veilige manier het noodzakelijke onderhoud en beheer aan monumentaal water uitvoeren.
Dit draagt bij aan een verantwoord herstel en toekomstig behoud van Landfort.
Om in aanmerking te komen voor de suppletie-uitkering, is het noodzakelijk de werkelijke kosten in het
raadsbesluit te benoemen. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond (maart 2019).

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Als vóór 1 april a.s. er geen raadsbesluit op basis van de werkelijke kosten met betrekking tot Huis
Landfort bij het Rijk binnen is, ontvangen we geen suppletie-uitkering
Om voor suppletie-uitkering in aanmerking te komen, vereist het Rijk een raadsbesluit met de werkelijke
kosten.

Kanttekeningen
a. Als er voor 1 april geen raadsbesluit is, dan vervalt het recht op suppletie-uitkering. Mogelijk kunnen we
in 2020 wel aanspraak maken op deze uitkering. Dit is niet wenselijk, omdat er in de begroting 2019
rekening gehouden is met deze uitkering.

Kosten, baten, dekking
De werkelijke kosten zijn € 296.517,48 excl. BTW. De suppletie-uitkering bedraagt 70% hiervan = €
207.562,24.
De overige 30% draagt Huis Landfort zelf bij.
Dit betekent een budgettair neutraal verloop voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Uitvoering

Na besluitvorming op 28 maart, toezenden raadsbesluit naar het Rijk.
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