Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 27 januari 2020
Agendapunt:

Onderwerp: subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven
opruiming en ruiming 2019

STATUS RAADSVOORSTEL
-

Samenvatting:
Het Waterschap Limburg heeft in het kader van het programma watersystemen en het Hoogwater
bescherming programma in 2019 kosten gemaakt voor de opsporing en ruiming van conventionele
explosieven. Het Waterschap verzoekt de gemeente om bij het Ministerie een subsidie aan te vragen,
aangezien enkel gemeenten dit kunnen doen.
Wij stellen u voor om namens het Waterschap Limburg een aanvraag in te dienen op basis van de
Suppletieregeling Explosieven voor de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van
explosieven ter hoogte van € 9.009,70. Dit is 70 % van de gemaakt kosten exclusief BTW,€ 12.871,-.
De door het ministerie beschikbaar gestelde bedrag boeken we na ontvangst over naar het
Waterschap Limburg.
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1. Aanleiding
Het Waterschap Limburg heeft in het kader van het programma watersystemen en het Hoogwater
bescherming programma in 2019 kosten gemaakt voor de opsporing en ruiming van conventionele
explosieven. Het Waterschap verzoekt de gemeente om bij het Ministerie een subsidie aan te vragen,
aangezien enkel gemeenten dit kunnen doen.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de suppletieregeling
explosieven ruiming en opsporing.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
In Nederland kennen we de suppletieregeling explosieven. Dit is een regeling op het gebied van de
financiering van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het gemeentefonds. Alleen
gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage (terwijl het Waterschap de kosten
maakt).

4. Toelichting
Waterschap Limburg heeft in het afgelopen jaar kosten gemaakt voor het opsporen van
conventionele explosieven in het kader van het Hoogwater bescherming programma (dijktraject
Beesel) en het programma watersystemen (gebiedspilot Schelkensbeek).
Waterschap Limburg verzoekt ons om voor 1 april een verzoek om bijdrage in het kader van de
Suppletieregeling Explosieven in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De regeling
loopt via het gemeentefonds, waardoor enkel gemeenten (en niet Waterschap Limburg zelf) een
dergelijke aanvraag kunnen indienen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een gemeenteraadsbesluit, waarin de gemaakt
kosten genoemd worden, opgestuurd worden naar het Ministerie.
In totaal heeft het opsporen van conventionele explosieven Waterschap Limburg in Beesel in 2019
€12.871,00 (=excl. BTW, incl. BTW= €15.573,91) gekost. De bijdrage vanuit de Suppletieregeling
Explosieven betreft 70% van de gemaakte kosten exclusief BTW. In het geval van Beesel gaat het
dus om een bedrag van €9.009,70.
Wij stellen u voor om namens het Waterschap Limburg een aanvraag in te dienen op grond van de
Suppletieregeling Explosieven en het door het ministerie beschikbaar gesteld bedrag vervolgens over
te boeken naar Waterschap Limburg.
a.

Financieel
De gemeente figureert als doorgeefluik. We vragen om een bijdrage van €9.009,70 van het
Ministerie en boeken deze gelden vervolgens over aan het Waterschap Limburg. Waterschap
Limburg draagt de kosten voor de onderzoeken.

b.

Juridisch
nvt

c.

Risico’s
nvt
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5. Visie Blij in Beesel
Dit past in het thema 'samenwerking' van Blij in Beesel. De gemeente en het waterschap werken nauw
samen.

6. Toegankelijkheid
nvt

7. Duurzaamheid
nvt

8. Voorstel
Wij stellen u voor om een aanvraag in te dienen op basis van de Suppletieregeling Explosieven voor
de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven ter hoogte van € 9.009,70. Dit is
70 % van de gemaakt kosten exclusief BTW,€ 12.871,- .

Reuver, 10 december 2019
Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

burgemeester,
drs. W.G.H.M. Rutten

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 27 januari 2020

griffier,
P. Moors
Meegezonden:

voorzitter,
drs. W.G.H.M. Rutten

verzoek om subsidieaanvraag ogv suppletieregeling explosieven (Waterschap Limburg)
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