
 
Nieuwsbrief april 2016 

 
Beste partijgenoten, 
 
Donderdag 7 april heeft er weer een raadsbijeenkomst plaats gevonden. 
Ik zal een korte weergave schetsen van die desbetreffende raadsvergadering. 
Er stonden op de agenda maar twee onderwerpen ter discussie, namelijk de raadsvoorstellen “Visie 
begraafplaatsen” en “Visie buitengebied”. 
 
Raadsvoorstel Visie begraafplaatsen 2016: 
 
Gevraagd werd in te stemmen met het verhogen van het onderhoudsniveau op de gemeentelijke 
begraafplaatsen van C- naar A-niveau met als resultaat de tarieven te verhogen met 10%. 
Voorafgaand aan dit raadsvoorstel, heeft de PvdA kritische vragen gesteld aan het college inzake de 
communicatie naar nabestaanden omtrent het ruimen van graven. 
Verder heeft de PvdA vragen gesteld over het summiere onderhoud. 
 
Het college heeft, mede door de PvdA, de handschoen opgepakt om met een visie/beleidsvoorstel te 
komen met als resultaat het nu voorliggende raadsvoorstel. Het college heeft toegegeven dat het 
summiere onderhoud van alle begraafplaatsen, door nabestaanden bij het bezoeken van het graf van 
hun dierbaren als pijnlijk wordt ervaren. De kosten worden nu ook vanaf 2018 structureel in de 
begroting opgenomen waardoor de raad ook de mogelijkheid wordt geboden haar controlerende 
taak uit te oefenen. 
 
Er is een motie ingediend, ondersteund door de gehele raad, om onderzoek te plegen voor de 
begraafplaats Eiteren met als doel inzicht te krijgen in de kosten van het herstellen van graven en 
zerken die een grote historische waarde hebben.  
 
Het raadsvoorstel en de motie zijn unaniem aangenomen. 
 
Raadsvoorstel Visie buitengebied: 
 
Doel is voldoende inzicht bieden in de wensen van inwoners en ondernemers, welke als basis dienen 
voor een integraal bestemmingsplan voor het buitengebied, Landelijk Gebied Noord en Zuid, zodat 
niet bij elke individuele aanvraag een procedure moet worden opgestart. 
 
Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. 
1 Het voorstel klopte technisch niet. 
2 Nut en noodzaak en urgentie was niet duidelijk. 
3 Er was geen enkele visie in het raadsvoorstel terug te vinden van het college 
 
De kosten, 70.000 euro om een visie op te stellen, moest uit de algemene reserve gehaald worden. 
Al met al kon men spreken van broddelwerk. Er werd door de raad een amendement op het voorstel 
ingediend, waardoor de PvdA uiteindelijk kon instemmen met het voorliggende raadsvoorstel. 
 
Aankomende dinsdag vindt een Algemene Ledenraadvergadering plaats op een mooie locatie met 
een enthousiaste spreker. Ik hoop u allen daar te ontmoeten! 
 
Met rode groet, Jeanette de Neijs 
 


