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Voorgesteld raadsbesluit
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken te verzoeken om een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds,
ad € 27.540,80 in verband met de noodzakelijk gemaakte kosten voor opsporing van conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het Middenhavengebied te IJmuiden
Samenvatting
Het gemeentefonds kent een zogenaamde bommenregeling die het mogelijk maakt 70% van de kosten
voor het opsporen van explosieven vergoed te krijgen via een suppletie-uitkering. Hiervoor volstaat de
toezending van het gemeenteraadsbesluit met daarin opgenomen de gemaakte kosten. De raad dient voor
1 maart a.s. een verzoek bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in te dienen voor de uitvoering van
de suppletie-uitkering.
Aanleiding
Het gemeentefonds kent een zogenaamde bommenregeling die het mogelijk maakt 70% van de kosten
voor het opsporen van explosieven vergoed te krijgen via een suppletie-uitkering.
Naar aanleiding van een vooronderzoek van het Middenhavengebied te IJmuiden
is geconcludeerd dat dit gebied als verdacht op achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
moest worden beschouwd. Om risico’s voor de openbare orde en veiligheid te voorkomen is aan een
gecertificeerd opsporingsbedrijf opdracht gegeven dit gebied te onderzoeken en eventueel aanwezige
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te (laten) ruimen, voordat aan de werkzaamheden tot
herinrichting respectievelijk verdieping zou worden begonnen.
Programma
610010300 Opsporing en ruimen explosieven
Kader
Gemeentewet
Bommenregeling Gemeentefonds
Beoogd doel en effect van het besluit
Verkrijgen suppletie-uitkering uit het gemeentefonds
Directe maatschappelijke consequenties
De werkzaamheden waarborgen de openbare orde en veiligheid

Argumenten
1

Om een bijdrage van 70% van de te maken kosten te kunnen verkrijgen van de rijksoverheid, is een
besluit van de gemeenteraad nodig. De aanvraag moet samen met het raadsbesluit voor 1 maart 2014
ingediend worden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De detectie werkzaamheden waren nodig in het verdachte gebied om een verklaring vrij van explosieven
te ontvangen voor het gebied. Nadat het verdachte gebied gedetecteerd was zijn de gedetecteerde
verdachte objecten benaderd en geïdentificeerd. Afsluitend van de opsporing is het gebied vrij van
explosieven verklaard. Hierdoor konden de werkzaamheden veilig doorgang vinden en heeft het project
geen stagnatie ondervonden.
Inspraak, participatie etc.
Geen
Alternatieven
Geen
Risico’s
Geen
Financiële consequenties
De uitvoering van explosieven opsporingswerkzaamheden is uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk
gebleken en komt dan ook in aanmerking voor suppletie uit het gemeentefonds. Er zal een aanvraag
worden ingediend voor een financiële bijdrage in de kosten van de opsporingswerkzaamheden bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. De gemeente
kan een suppletie ontvangen van 70% van de kosten, te ontvangen via het gemeentefonds. Indien de
aanmelding, met het daarbij behorende raadsbesluit voor 1 maart 2014 wordt ingediend, dan vindt de
uitbetaling nog in het lopende jaar plaats. Kosten: € 39.344,-- (excl. BTW) waarvan 70% vergoeding =
€ 27.540,80.
Uitvoering van besluit
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Brief aan Ministerie BZK
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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