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Aan de dorpsraad van Nieuwdorp 

Ovezande, 29 december 2010 
Beste mensen,  
 

Bij het raadsledenspreekuur van 21 december hebben Mw. Aarnoutse en Mw de 
Vos namens uw dorpsraad ingesproken over de begraaftarieven. Het daar 
geopperde idee om het onderhoud van de begraafplaatsen geheel uit de 
algemene middelen te halen hebben we in de CDA-fractie besproken. 
 

De afgelopen tijd is er weer veel gesproken over het begraafbeleid in 
Borsele. Eind 2006 en begin 2007 is er een brede evaluatie geweest van het 
begraafbeleid. Naast de wethouder, mensen van de afdeling Woonomgeving en 
raadsleden hebben daar 7 dorpsraden aan deelgenomen. De andere dorpsraden 
zijn niet op de uitnodiging ingegaan. Er is geëvalueerd en er is ook 
vooruit gekeken. Tijdens de diverse bijeenkosten zijn de bouwstenen 
aangedragen voor het huidige begraafbeleid. De dorpsraden hebben zich sterk 
gemaakt voor 75% kostendekking en voor een gedifferentieerde 
uitgiftetermijn van graven van 20 jaar, 30 jaar en 40 jaar. Die laatste 
optie is relatief goedkoper en zorgt er voor dat er geen verlenging van 
grafrecht meer nodig is. Uit die bijeenkomsten is ook de mogelijkheid tot 
een betalingsregeling voor de verlenging voort gekomen.  
De jaren erna is er nog regelmatig gesproken over het nieuwe begraafbeleid. 
Dat ging via een kaderstellende raadsvergadering, het nieuwe begraafbeleid 
vanaf 1 januari 2009 en diverse notities Uitvoering begraafbeleid met als 
finale het besluit tot het aanpassen van de verordening en regels 
begraafplaatsen in de raad van 3 juni 2010. De uitgangspunten van het brede 
overleg zijn de basis gebleven. Dat is ook niet zo gek omdat dat overleg 
breed, zorgvuldig en constructief was. De dorpsraden hebben daar een prima 
rol in vervuld. Het raadsvoorstel op 3 juni was een formaliteit, is unaniem 
aangenomen zonder verdere bespreking. 
Er wordt bij het eventueel verwijderen van grafmonumenten met de hoogste 
zorgvuldigheid te werk gegaan; er is werk gemaakt van de grafregisters, 
brieven voor verlenging, communicatie via de Borsele Bode en publicatiebord 
op de begraafplaats en zelfs met een bericht op het graf. Een monument 
wordt niet zo maar verwijderd; in feite gebeurt dit pas wanneer de 
nabestaanden ervoor kiezen.  
Wanneer dit systeem wordt verlaten, betaalt niemand meer de verlenging, 
sluit niemand méér grafrecht af dan het meest minimale. In feite worden dan 
alle uitgangspunten van 75% kostendekking, gedifferentieerd grafrecht etc. 
compleet verlaten. Dat kan echt niet. 
Soms hoor je de suggestie om het onderhoud van de begraafplaatsen uit de 
algemene middelen te doen. Met de opmerking “dat moet de gemeente maar 
betalen” lijkt men te vergeten dat er dan toch ook een rekening volgt, 
alleen niet alleen voor de betrokkenen maar voor iedereen. Een simpel 
rekensommetje leert dat dit per belastingbetaler toch gauw neer komt op een 
jaarlijkse belastingverhoging van € 50,-. Ik vermoed dat dit bij heel veel 
mensen niet goed zou vallen, denk maar aan de groeiende groep die voor 
cremeren kiest of aan jonge mensen die hier echt niet mee bezig zijn. 
Verder zou je dan ook de bijzondere begraafplaatsen moeten gaan 
onderhouden, lijkt me en heb je te maken met een alsmaar oplopend bedrag. 
Kortom: je hebt het zo over € 100,- per jaar. Het CDA vindt dat geen optie. 
 

Als CDA-fractie staan we voor het gezamenlijk ontwikkelde beleid. Het is 
goed doordacht beleid. Wanneer nabestaanden kiezen om niet te verlengen en 
dus voor het verwijderen van de grafsteen, geeft dat emoties, soms ook van 
de omgeving, echter ook dan blijven we voor het beleid staan, anders valt 
het als een kaartenhuis ineen. 
 
 

Met vriendelijke groet namens de CDA-fractie 
 
Ad Schenk, fractievoorzitter CDA Borsele, 
Plataanweg 6 
4441 AM Ovezande   e-mail: aschenk@zeelandnet.nl 


