
From: info@beesel.nl <info@beesel.nl>
Sent: donderdag 2 april 2020 16:31:38
To: Undisclosed recipients:;
Cc:
Subject: griffie / afschrift brief werkwijze suppletie-uitkering
Attachments: scan brief werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering.pdf

Geachte griffier,
 
Op verzoek van de gemeenteraad treft u bijgaand een afschrift aan van de brief aan de Minister met betrekking tot de werkwijze om een suppletie-
uitkering voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven te krijgen. Wij verzoeken u deze brief ter kennis van de gemeenteraad te
brengen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Petra van Heugten | Beleidsmedewerker team AJZ | Gemeente Beesel
Postbus 4750, 5953 ZK Reuver | Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver | T: +77 4749292
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Onderwerp: werkwijze verkrijging suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen
van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Geachte heer Knops,

De huidige werkwijze voor de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het
opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is
vastgelegd in paragraaf 2.4.4. van de septembercirculaire 2014. Door éen
raadsbesluit op te sturen voor de peildatum kunnen gemeenten een bijdrage van 70 yo

van de kosten in geval van opsporing en ruiming van conventionele ixplosieven
aanvragen.

Wt1- vinden dat deze werkwijze geen recht meer doet aan de kaderstellende en
controlerende taak van de gemeenteraad. Wij vragen u daarom deze werkwijze
opnieuw te bezien en zo mogelijk aan te passen op een wíjze die hieraan recht doei.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad van Beesel,

N.H.P. Vincent,
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