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Voorgesteld raadsbesluit
•
Wij stellen uw raad voor om de gemaakte kosten in 2018-2019 voor het opsporen en ruimen van
explosieven aan de Knollerveldweg te Deurningen à €253.418,00,- in te dienen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor een suppletie-uitkering in het kader van de
Bommenregeling 2019.
Samenvatting van het voorstel
•
De raad wordt voorgesteld om de gemaakte kosten in 2018-2019 voor het opsporen en ruimen van
explosieven aan de Knollerveldweg te Deurningen à €253.418,00,- in te dienen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor een suppletie-uitkering in het kader van de
Bommenregeling 2019.
Aanleiding voor dit voorstel
In september 2018 zijn er aan een perceel aan de Knollerveldweg te Deurningen diverse explosieven en
restanten uit WOII aangetroffen. Vanwege de gevaren voor de openbare orde en veiligheid is er een
noodverordening bekrachtigd voor dit perceel en heeft de gemeente een gespecialiseerd bedrijf de opdracht
gegeven om op het perceel over te gaan tot opsporing en ruiming van de aanwezige explosieven en
restanten uit WOII.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Het verkrijgen van een suppletie uitkering van maximaal 70% van de werkelijk gemaakte kosten tijdens het
project aan de Knollerveldweg te Deurningen.
Argumentatie
De gemeente Dinkelland kan 70% van de werkelijk gemaakte kosten voor het opsporen van explosieven
vergoed krijgen via een suppletie-uitkering. Hiervoor volstaat de toezending van het gemeenteraadsbesluit
voor 1 april 2019 met daarin de gemaakte totale kosten opgenomen. Er hoeft geen onderbouwing overlegd
te worden.
Externe communicatie
Financiele paragraaf
De subsidieaanvraag heeft betrekking op onderstaande project uit 2018-2019
•
Opsporen en ruiming van explosieven en restanten uit WOII aan de Knollerveldweg te Deurningen. €
253.418,00,De kosten worden deels gedekt door subsidie van de Rijksoverheid (maximaal 70% van de totale kosten per
project) voor een totaal van maximaal € 177.392 euro.
Uitvoering
Het raadsbesluit zal per e-mail worden toegezonden aan het ministerie van BZK (regelingen@minbzk.nl)
Evaluatie
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 februari 2019, nr. 10 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 12 maart 2019;
Gelet op paragraaf 2.4.4 Bommenregeling uit de Septembercirculaire 2014 Gemeentefonds van het
Ministerie van BZK;
Besluit om de gemaakte kosten in 2018-2019 voor het opsporen en ruimen van explosieven aan de
Knollerveldweg te Deurningen à €253.418,00,- in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, voor een suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling 2019.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2019
De raadsgriffier,

De voorzitter,

