
Amendement 
 

 
Agendapunt:   2020-… 
Onderwerp :   terugdraaien besluit begraafplaatsen 
Datum :       5 november 2020 
Ingediend door de fractie(s) :  VWB 
__________________________________________________________________________ 
 
De raad van de gemeente West Betuwe op donderdag 5 november 2020 in vergadering bijeen, ter 
behandeling van het voorstel tot vaststelling begroting 2021-2024, inclusief bezuinigingsvoorstellen. 
 
Besluit: 
 
Om het voorgelegde besluitpunt 1 als volgt te wijzigen: 
 
Onderdeel 1 t/m 23 en 36-A uit de voorgelegde structurele bezuinigingsmogelijkheden en onderdeel 
48 t/m 51 uit de voorgelegde incidentele bezuinigingsmogelijkheden, zoals verwoord in bijlage 2, op te 
nemen in de begroting 2021-2024, ter dekking van het structurele begrotingstekort volgens het 
meerjarenperspectief uit de Tweede bestuursrapportage 2020 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Toelichting: 
De financiële risico’s voor de gemeente zijn groot en vanaf 2022 wordt al incidenteel geld gebruikt om 
het meerjarig sluitend te krijgen. De voorstellen die nu voorliggen voor het doorvoeren van 
bezuinigingen en (mogelijk) genereren van extra inkomsten zijn toereikend, doch op tijd ingrijpen, 
zodat de pijn voor de inwoners meevalt, noopt de raad ertoe om nu ook kritisch te kijken naar de rest 
van de groslijst bezuinigingen en de mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten. 
 
In juli 2019 is het Beleids- en beheerplan Begraafplaatsen door de raad vastgesteld, waarbij is gekozen 
voor een hoog kwaliteitsniveau en een gedegen beheer voor de 31 begraafplaatsen. Ook zijn 
amendementen aangenomen om de tarieven aanzienlijk te verlagen ten opzichte van de destijds 
voorgelegde harmonisatie. Er is nog nauwelijks uitvoering gegeven aan de genomen besluiten, dus is 
het verstandig om de huidige wijze het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen in stand te laten. 
 
Dit levert structureel een besparing op van € 493.000,=, waarbij opgemerkt dat de uitgangspunten 
moeten worden bijgesteld en het plan opnieuw financieel dient te worden doorgerekend. Hiervoor zal  
€ 25.000,= benodigd zijn aan transitiekosten. 
 
Getekend: 
 
VWB  ___________________________________________ 
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