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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 25 maart 2021 

Zaaknummer : 207426 

Onderwerp: : Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling bij het Rijk voor Huis Landfort 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. De aanvraag voor suppletie-uitkering voor Huis Landfort vast te stellen, op basis van de werkelijke kosten. Dit, 

om in aanmerking te komen voor een suppletie-uitkering vanuit het Rijk voor de kosten van de 

opsporingswerkzaamheden bij het uitbaggeren van de grachten van Huis Landfort, via de regeling 

"Bijdragebesluit opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog". 

 

Aanleiding 
De rijksfinanciering voor het opsporen van Conventionele Explosieven (CE) verloopt jaarlijks via het Gemeentefonds. 

Dat is geregeld in de zogenoemde bommenregeling. Het Rijk kent de suppletieregeling alleen toe, als vóór 1 april a.s. 

er een raadsbesluit ligt, waarin de daadwerkelijke kosten zijn benoemd. Stichting Erfgoed Landfort vraagt een 

suppletie-uitkering voor de uitgevoerde opsporingswerkzaamheden op haar Landgoed aan. In 2019 heeft Huis 

Landfort ook een uitkering uit het gemeentefonds gekregen. 

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 bommenregeling bij het Rijk voor subsidiering aan te vragen, kan Stichting Erfgoed 

Landfort op een veilige manier het noodzakelijk onderhoud en beheer aan monumentaal water uitvoeren. Dit draagt 

bij aan een verantwoord herstel en toekomstig behoud van Landfort. 

 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Raadsbesluit met werkelijke kosten is leidend voor recht op suppletie-uitkering .   

              Om voor het suppletie-uitkering in aanmerking te komen, vereist het Rijk een raadsbesluit met de werkelijke                

              kosten 

 

Kanttekeningen 
a. Raadsbesluit is leidend voor uitkering 

Als er voor 1 april a.s. geen raadsbesluit op basis van de werkelijke kosten met betrekking tot Huis Landfort 

bij het Rijk binnen is, ontvangen ze geen suppletie-uitkering.                        

Kosten, baten, dekking 
De werkelijke kosten zijn €14.555,00 excl btw. 

De suppletieregeling wordt aangevraagd voor 70% van €14.555,00 = €10.188.50 

De overige 30% draagt Huis Landfort zelf bij. 
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Bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

Dit betekent een budgettair neutraal verloop voor de gemeente Oude IJsselstreek. 

 

In 2019 heeft Stichting Erfgoed Landfort ook een beroep gedaan op de suppletieregeling. De suppletie-uitkering 

betrof toen €207.562,24. 

Uitvoering 

Planning 

Collegevergadering 02 maart 2021.                                                                                                                   

Raadsvergadering 25 maart 2021.                                                                                                                                             

Na besluitvorming op 25 maart 2021, toezending raadsbesluit naar het Rijk. 

 

Personeel 

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie 

N.v.t. 

 

Evaluatie/verantwoording 

N.v.t. 
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☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 

  




