
 
 

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp 
 

p/a Pr. Bernhardstraat 27, 4455 BA  Nieuwdorp 
tel. 0113 – 670095 

http://www.dorpsraadnieuwdorp.nl  
e-mail :  reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl 

Postbank 337865 
kvk nr: 22 05 85 41 

 
Aan   Gemeente Borsele 
 t.a.v. College en raad 

Postbus 1 
 4450 AA  Heinkenszand 

Nieuwdorp, 21 februari 2011 
 
 
Betreft:  tarieven grafrecht 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte raadsleden, 
 
De discussie over het begraafplaatsbeleid neemt een vorm aan die ons een slecht gevoel geeft. Wij 
hebben het gevoel dat we als dorpsraden in de discussie een rol toebedeeld krijgen die niet klopt. De 
sfeer die mede door uitlatingen via de media ontstaat, is ongewenst en contra-productief. 
 
Communicatie  
Dat er door de gemeente met dorpsraden (over het begraafplaatsbeleid) zaken worden uitgewisseld is 
duidelijk maar omdat communicatie te noemen gaat ons een brug te ver. In onze optiek is 
communicatie een proces waarbij de rol van zender en ontvanger netjes wordt afgewisseld een 
voorwaarde om breed gedragen besluiten te nemen. Communicatie over dit onderwerp moet 
geschieden op basis van openheid over de kaders en het luisteren naar elkaars argumenten.   
 
Historie 
In 2005 is er “communicatie” gevoerd over het voorgenomen begraafplaatsbeleid. Diverse dorpsraden 
hebben toen in een zienswijze aangeven dat ze niet met dit beleid akkoord konden gaan. Dit leidde 
ertoe dat u de maatregel toen tijdelijk bevroren heeft. Resultaat van de zienswijzen was een minimale 
tegemoetkoming aan de nabestaande door de dekkingsgraad van 90%  terug naar 75% te brengen. 
Die tarieven stijgen echter jaarlijks met een bedrag van 5% (inflatiecorrectie?). De dorpsraad van 
Nieuwdorp kreeg in 2009 klachten van inwoners over het feit dat wij met het beleid ingestemd 
hadden. De brief die de mensen ontvingen was zodanig opgesteld dat de schijn werd gewekt dat de 
dorpsraden volledig achter het gevoerde beleid stond. We hebben dit middels een brief rechtgezet en 
ontvingen hier later dat jaar een excuus brief voor(zie bijlage).  
 
De twijfel was gezaaid en het verhaal is tot onze spijt nooit gerectificeerd. Twee jaar later laat een 
wethouder van de gemeente zien dat er blijkbaar niets is geleerd. Wethouder Zandee wekt in de PZC 
van vrijdag 4 februari bewust of onbewust door het achterhouden van feiten het idee dat de 
dorpsraden achter het begraafplaatsbeleid van de gemeente staan.  Dit  “bedrog door achterhouden 
van feiten” wekte bij ons zoveel ergernis dat we ons genoodzaakt voelde te reageren. Wellicht niet op 
de koninklijke manier maar wel uit ons hart. 
 
Gesprek 
Enkele weken geleden hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor vertegenwoordigers 
van de raad kort onze standpunten uiteen te zetten. We worden wel gehoord maar vragen ons af of 
er ook wordt geluisterd. Twee raadsfracties hebben tot op heden gereageerd op dit gesprek. In die 
reacties zien we een aantal argumenten terug die verondersteld worden en niet gestaafd worden door 
feiten en cijfers. Tevens zien we argumenten terug die volgens ons  helemaal niet in de discussie thuis 
horen. Als dan een wethouder vervolgens over deze hele discussie heenwalst mag het geen verassing 
heten als er mensen (ongenuanceerd) reageren.
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Wij vinden dat een gevoelig onderwerp zoals het begraafplaatsbeleid op basis van ratio moet worden 
geformuleerd en met gevoel moet worden gecommuniceerd. 
 
We worden iedere keer geconfronteerd met zogenaamde valse dilemma’s. Het is of dit of dat.  Wij 
weten zeker dat er meer oplossingen zijn dan de “oplossingen” die ter tafel zijn gekomen.   
Wij denken dat we een aantal ideeën kunnen omvormen tot oplossingen om een breed gedragen 
beleid te kunnen komen.  
 
We willen dit aan u kenbaar maken middels een burgerinitiatief maar daarvoor hebben we uw 
medewerking nodig omdat we alleen door het kennen van de beleidskaders met geldige argumenten 
en levensvatbare ideeën kunnen komen.  
 
Wij willen daarom de volgende zaken van u weten: 

‐ Wat zijn de beleidskaders en hoe hard zijn deze 
‐ De kosten van de begraafplaatsen uitgesplitst op onderdelen  
‐ Tarieven uitgesplitst naar de diverse componenten 
‐ Alle andere relevante stukken die tot het raadsbesluit hebben geleid. 

 
Wij herkennen op dit moment 3 problemen m.b.t. begraven in Borsele 

1. Tarieven en omslag 
2. Administratief   
3. Toegankelijkheid 

Wij richten ons voornamelijk op punt tarieven en omslag  maar er is wel degelijk een relatie met de 2 
andere punten.  Daarom willen we van u weten hoeveel personen er in uw begraafplaats administratie 
zijn opgenomen en van hoeveel daarvan u een adres heeft om te communiceren over de grafrechten 
etc. Mbt tot punt 3 willen we weten of extra kosten voor de toegankelijkheid van begraafplaatsen op 
termijn worden omgeslagen over het grafrecht.  
  
Als burgers van uw maar zeker ook onze gemeente denken graag mee over een oplossing. 
 
 
Hoogachtend, mede namens de dorpsraad Baarland, dorpsraad Borssele, dorpsraad Nieuwdorp, 
dorpsraad Oudelande en andere dorpsraden van de gemeente Borsele, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mevr.G.A.C.Aarnoutse, lid dorpsraad Nieuwdorp 
 
 
 
NB1 : Een afschrift van deze brief wordt gepubliceerd op onze website. 


