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Geachte leden van de gemeenteraad én het college van B&W der gemeente West Betuwe,

Bijgaand een brief voor u waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt. Daaronder nog even ons relaas van
vorig jaar. Wij allen weten dat er in 2018 geen beslissing genomen is door de drie verschillende
gemeenteraden, zoals destijds verwoord door drs. J.M. Staatsen , maar dat deze materie is
doorgeschoven naar 2019. Automatisch vloeit hieruit voort dat er nu een beslissing genomen dient te
worden door de raad van de Gemeente West Betuwe.

Wij meenden er goed aan te doen, nu wij tot de frisse en jonge gemeente West Betuwe behoren, deze
kwestie nogmaals onder uw aandacht te brengen en hopen op een spoedige reactie ten einde te
voorkomen dat onze zorgen onder in een lade verdwijnen.

Het lijkt ons van groot belang onze zorgen mee te nemen in het onderzoek, voorafgaand aan het door u
vast te stellen nieuwe beleids- en beheersplan begraafplaatsen in onze gemeente.

Met vriendelijke groet,

Frits van Hogendorp



Aan de leden van de gemeenterood ønhet college von burgemeester en wethouders
van de gemeenteWest Betuwe
Kuipershof 2
4t9L KH Geldermalsen

Geldermalsen, !7 januori 2019

B e'f r ef t : beheer begroaf p lootsen

Geachte leden van degemeenterood en burgemeesier ¿n wethouders,

Aver de problemen betreff ende debegraafploaTsen hebben wij da vorige
gemeenteradenencolleges van burgemeester en wethoudersmeermalengëinformeerd

Bij bríef van 26 maort ?0t8 berlchtte burgemeester drs. J.M. Stoatsen nomens de

gemeen'f e G eldermalsen ons:

Zoals aangegeven, wordt het beleids- en beheersplan Begraafplaatsen voor West Betuwe

in 2018 apgesteld en eind 2018 door de 3 gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en

Lingewaal vastgesteld. U heeft in uw bríef uw standpunten, conclusies en aanbevelíngen

kenbaar gemaakt aan het college en de raden. Deze worden meegenomen bij het opstellen

van het plan. Ðít wel echter níet zeggen dat alle door u aangedragen onderwerpen ook

overgenomen worden. Het is aan de raden om hierover te beslissen. Daarom kan op dit
mament nog geen verdere ínhoudelijke reactie op uw bríef warden gegeven.

Sindsdíen zíjn er bijno 10 moonden vørstteken.

Groog verzoeken wij u ons te ínf ormeren ín hoeverre onze standpunten, conclusies en

oonbevelingen zijn of worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwebeleîds- en

beheersplan.

Bijgaond treft u nog oon onze nolilie die wij tn december jl. can uw gemeente hebben
'foegezonden.

Met vriend eli¡ke groet,
Mede nomens W. Jonss¿n von Doorn,

t"

F.F



Gaan passagiers alvarende fors bijbetalen?

Begraven bevindt zich in een neerwaartse spiraal.

Toch is de nieuwe gemeente West Betuwe ondanks waarschuwingssignalen van plan rustig verder

te gaan op de doodlopende weg die door de vorige gemeenten is ingeslagen..

Voor meer dan de helft van de inwoners te weten die van de huidige gemeente Geldermalsen zijn

de negatieve financiële gevolgen groot.

Het bestaande beleid en beheer op het terrein van begraven is gedateerd.

Door de drie nog bestaande gemeenten zijn alleen de tarieven explosief verhoogd.

Actuele en adequate managementinformatie is nooit ontwikkeld.

Eenduidige productbeschrijvingen en representat¡eve kengetallen zijn ook niet beschikbaar.

De onderlinge verschillen qua tarieven en wijzen van beheer zijn enorm groot en onverklaarbaar.

Teveel is onduidelijk.

Daarbij nog de voorgestelde en niet uit te leggen wijziging van de tarieven die leidt tot forse

financiêle verschi llen.

De meerderheid van de inwoners van de nieuwe gemeente dreigt financieel zwaar getroffen te

worden. Het andere deel gaat er aanmerkelijk op vooruit.
Voorbeeld:voor een graf {2 personen, 20 jaar) op de begraafplaatsen in de huidige gemeente

Geldermalsen gaan de rechthebbenden €740 meer betalen.

tn schipperstermen gezegd: de gemeente West Betuwe dreigt met een verouderd schip op woelig

water te gaan veren zonder de koers te kunnen bepolen en verlangt al varende van een grootste

deel van passagiers forse biibetaling.

ln zo'n situatie mogen geen overhaaste stappen worden genomen.

De tarieven dienen bevroren te worden.

De prijsverschillen tussen de huidige 3 gemeenten zijnzo groot dat geen sprake kan zijn van

dezelfde producten.
Onbegrijpelijk is verder dat in Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal respectievelijk € 3.430, €

5.088 en € 4.785 voor een gral {Z personen, 20 iaar) wordt gevraagd en in Randwijk voor eenzelfde

graf voor 30 iaar maar € 2.385 wordt betaald. ln Geldermalsen kost vervolgens verlengen met 30

iaar € 4.055 terwijl dit in Randwijk maar € 900 kost.

B¡j dit alles komt ook nog dat natuur begraven (eenmalige kosten) nog aanmerkelijk goedkoper is.

Op basis van een grondig onderzoek dient een plan te worden ontwikkeld met daarin een groot

aantal verbeterpunten waarvan de meesten al zijn aangedragen en die het beleid en beheer

vereenvoudigen en de kosten aanmerkelijk terugdringen.

Eei.st dan kunnen er pas in alle redelijkheid bes!!ss!ngen worden genomen over hettoekomstige

beleid en de daarmee samenhangende tarieven'

Mocht dit niet gebeuren dan doemen twee vergezichten op.

Over 5 jaar. Begraven is verder afgenomen. De grote achterstand bijhet ruimen is ingelopen, Op

de gemeentelijke begraafplaatsen zijn de vele open plekken schrijnend zichtbaar,

Over L0 jaar. De kerkelijke gemeenten zijn gezamenlijk een nieuwe begraafplaats begonnen. Op de

geineentelijke begraafplaatsen wordt bijna niet meer begraven. Alleen nog geruimd. Ook worden

overledenen op de nieuwe begraafplaats herbegraven.

F.F. van Hogendorp / W. Janssen van Doorn


