
                      

Aan:   Stichting Dorpsraad Nieuwdorp pla Pro Bernhardstraat 27 4455 BA Nieuwdorp  

Betreft: raadsledenspreekuur 23 december 2010  

Nieuwdorp, 29 januari 2011  

Geachte Dorpsraad,  

Uw inspraakreactie in het raadsledenspreekuur van 23 december 2010, bij monde van Mevrouw Aarnoutse en Mevrouw De Vos, hebben wij in 
onze fractievergadering op 27 januari jl. besproken.  

Mevrouw Aarnoutse voerde een pleidooi voor een andere wijze van kostendekking die er op neer komt dat iedereen bij moet dragen aan de 
kosten van de begraafplaatsen. Zodoende ontstaat er ook solidariteit met mensen die het financieel "niet breed hebben".  

Mevrouw De Vos sprak haar bezorgdheid uit over het aanzicht van de begraafplaatsen in de toekomst omdat kinderen niet meer bereid 
(hoeven te) zijn om de grafrechten voor bijvoorbeeld een opa of oma te betalen. Bovendien denkt men steeds meer aan cremeren.  

Uit bovenstaande blijkt dat het begraafbeleid een precair onderwerp is. Daarom is aan dit beleid een lang traject van overleg voorafgegaan. 
Hierbij zijn ook uitdrukkelijk de dorpsraden betrokken geweest.  

Ons standpunt m.b.t. begraafplaatsen is het volgende: ruimen van graven (Iet op: het gaat hier niet om het verwijderen van grafmonumenten) 
is alleen een optie als het niet anders kan. Uitbreiding van begraafplaatsen is ons uitgangspunt. We zijn ons bewust dat uitbreiden meer kost 
dan ruimen. Wij vinden in het algemeen dat kosten betaald moeten worden door degenen waar de kosten voor gemaakt worden. Wat ons 
betreft geldt dat ook voor de begraafplaatsen. Maar omdat begraafplaatsen gerekend worden tot het openbaar groen hebben wij er altijd voor 
gepleit om een gedeelte van de kosten uit de algemene middelen te betalen. Aanvankelijk ging het om 10%, maar mede door onze 
inspanningen is dat bijgesteld naar 25%.  

Uw standpunt, om alles uit de algemene middelen te betalen, delen wij niet. Zo kan bijvoorbeeld iemand "die het niet breed heeft", via een 
algemene belasting aangeslagen worden voor begraafkosten, terwijl van hem of haar geen nabestaanden in de gemeente begraven liggen. 
Als die persoon dan wel moet betalen voor grafrechten uit een andere gemeente, dan is er ons inziens geen sprake meer van solidariteit. Dit 
geldt ook in situaties waar crematie aan de orde is, waar geen gebruik gemaakt wordt van de begraafplaats, maar wel kosten betaald zouden 
moeten worden. Evenzo als geen gebruik gemaakt wordt van een algemene begraafplaats. Ook dan worden kosten neergelegd waar ze niet 
horen.  

Het geldende beleid is naar onze mening helder en duidelijk: als men prijs stelt op het laten staan van het grafmonument dan is dat geen 
probleem, maar worden er kosten berekend. Stelt men geen prijs op het laten staan van het grafmonument dan wordt het verwijderd en 
worden er ook geen kosten meer in rekening gebracht. Bovendien is het laten staan of verwijderen van het grafmonument niet van invloed op 
de grafrust. M.a.w. ook als de steen verwijderd wordt, blijft het graf bestaan.  

Uiteraard onderkennen wij met u, dat het om aanzienlijke bedragen gaat wanneer een graf verlengd wordt. Waarbij aangetekend wordt dat 
meestal de eerste termijn van de grafrechten uit de nalatenschap betaald wordt. Daarom zijn wij ook blij dat er gekozen kan worden voor 
verschillende termijnen, zelfs tot 40 jaar lang. Waarbij de kosten per jaar aanzienlijk lager zijn bij een periode van 40 jaar dan bij een periode 
van 20 jaar.  

Uw bezorgdheid over het aanzien van de begraafplaatsen in de toekomst (met de genoemde redenen) zijn voor ons punt van aandacht bij 
evaluaties van het nu geldende beleid. Het openbaar groen in het algemeen, maar begraafplaatsen in het bijzonder dienen goed toegankelijk 
en goed verzorgd te zijn.  

Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Vragen enjof opmerkingen zijn uiteraard altijd welkom.  

Met hartelijke groeten,  

Namens SGP-ChristenUnie Borsele  

 

Kees Weststrate (fractievoorzitter)  


