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Komst Horsa Glider

De fractie van GemeenteBelangen heeft aanvullende vragen op de reeds gestelde vragen in de
raad van juni, over de komst van de Glider naar Oosterbeek rondom de Airborne herdenkingen.
-

Kan de fractie van GB inzage krijgen in de gehele kostenraming (inclusief de voorbereiding

en nazorg) van de komst van de Glider.
Antwoord:
Een dergelijk totaaloverzicht ontbreekt. Defensie draagt zorg voor transport, opbouw van het
terrein en na de tentoonstelling voor de afbouw. Voor de uitvoering van de tentoonstelling is de
Stichting Behoud WO II Erfgoed Gelderland verantwoordelijk. De gemeente neemt daarin een
faciliterende rol in. Onderdeel daarvan is het aanvragen van subsidie voor de totale organisatie.
Daarnaast wordt getracht met inzet van vrijwilligers en terugverdien modellen op het
evenemententerrein, de kosten te drukken. Aan de stichting is een bedrag van € 25.000,-beschikbaar gesteld, vooruitlopend op de subsidiebeschikking. Daarvoor worden initiële kosten
zoals verzekeringen. vergunningen en bewaking georganiseerd door de stichting.
-

Wanneer verwacht college inzage te krijgen in de subsidies die zij hebben aangevraagd?

Antwoord:
De provincie heeft ons laten weten dat ze vanwege het grote aantal aanvragen er niet in slaagt om
op de beoogde datum ( rond 15 augustus ) te beschikken op de aanvraag. We weten nu niet welke
termijn er wordt gehanteerd en houden de vinger aan de pols.
-

Wat zijn de maximale kosten die het college met eigen middelen wil doen voor de komst

van de Glider in Oosterbeek?
Antwoord.
Kosten moeten gedekt kunnen worden uit de beschikbare middelen voor Airborne, de subsidie.
-

Zijn wij als gemeente aansprakelijk bij eventueel schade aan de Glider?

Antwoord.
Nee.
-

De burgemeester geeft aan met de raad in gesprek te gaan als de kosten de pan uitrijzen,

op welke wijze gaat het college dit doen? De eerstvolgende raadsvergadering is immers pas ná het
tentoonstellen van de Glider.
Antwoord.
Indien noodzakelijk worden fractievoorzitters (en eventueel vervangers daarvan) direct benaderd.

