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Voorstel
1.

De uitgaven in 2021 in verband met het opsporen en ruimen van conventionele explosieven
uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen op € 36.241,00 exclusief BTW;

2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen
voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van €36.241,00
zijnde € 24.643,88.

Eerdere besluitvorming
Voorgaande jaren is door de gemeenteraad van Vught ook al besloten een aanvraag in te dienen.

Inleiding
De gemeente Vught heeft in 2021 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het
opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De
werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk.
De gemeente kan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletieuitkering aanvragen ter hoogte van 68% van de gemaakte kosten, exclusief de BTW.

Beoogd effect
Zorgdragen voor de veiligheid van de inwoners van Vught.

Argumenten
1.1 Voor het aanvragen van de suppletie-uitkering is een raadsbesluit vereist
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Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een
gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven
zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden.
1.2 Alleen werkelijk gemaakte kosten mogen worden opgenomen in de aanvraag
De mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering is beperkt tot de werkelijk
gemaakte kosten. BTW komt niet voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de
gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief BTW
z1jn.

2.1 Bijdrage is 68% van de gemaakte kosten
Gemeenten kunnen voor de opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 68% in de
kosten ontvangen.

Kanttekeningen
Het budget dat het rijk heeft gereserveerd voor regeling NGE is beperkt. De subsidie wordt
toegekend op basis van resterend beschikbaar budget.

Financiën
In onderstaande tabel zijn de kosten excl. BTW per project weergegeven.
werkzaamheden uitgevoerd in 2021
project
1. Gracht Fort Isabella
2. Klimaatadaptieve maatregelen
Groensche Hoeven
3. Fietspad Boxtelseweg
4. Herinrichting Emmasingel eo
5. Herinrichting De Bréautélaan

kosten excl. BTW uitvoering door
€ 7.690,00 Gemeente Vught
€ 3.900,00 Gemeente Vught
€ 18.191,00 Gemeente Vught
€ 3.500,00 Gemeente Vught
€ 2.960,00 Gemeente Vught
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Communicatie
Na goedkeuring door de gemeenteraad zal de aanvraag worden gedaan richting het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris

de burgemeester
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