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06.26lBeleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe

onderzoek extern beheer en/of onderhoud begraafplaatsen
25 juni 201 9

LLB

Inleiding

Met dit beleids- en beheerplan is invulling gegeven aan de harmonisatie van het product

begraafplaatsen van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Voor de

gemeente West Betuwe is het belangrijk dat begraven betaalbaar blijft voor de inwoners, dat er in de

gehele gemeente één tarief geldt en dat er eenduidigheid geldt voor gebruik en beheer en onderhoud
voor alle 31 begraafplaatsen. Hiervoor worden diverse mogelijkheden aangedragen in de beleidsvisie

en het beheerplan begraafplaatsen. Het kostendekkingsplan en de capaciteit dient over vijf jaar

geactualiseerd te worden en hiervoor zullen vele onderdelen in deze beheerperiode worden

uitgezocht en in beeld gebracht. Zo mogelijk ook het privaat beheer en onderhoud van

begraafplaatsen.

De raad van de gemeente West Betuwe op 25 juni 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend over de

vaststelling van het beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe2019t/m2023.

Constaterende dat

- uit de gehouden enquête naar voren is gekomen dat vrijwilligerswerk al op kleine schaal
plaats vindt op begraafplaatsen en dat dat men bereid is om te helpen met kleinschalig

onderhoud, waarbij uit de opmerkingen ook helder wordt dat het onderhoud aan het eigen
graf ook als vrijwilligerswerk wordt ervaren.

- in de beleidsvisie is te lezen dat het idee vrijwilligerswerk verder uitgewerkt moet worden,
omdat duidelijk moet worden wat mogelijk is en wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de
veiligheid (o.a. het werken met materieel).

- meer nabestaanden willen graag zelf de begrafenis verzorgen. Een voorbeeld is dat meer
mensen zelf willen dragen en soms zelfs het graf willen graven. Als we daaraan tegemoet
willen komen als gemeente, zullen daarvoor richtlijnen dienen te worden opgesteld, gezien de
verantwoordelijkheden en risico's die dat met zich meebrengt.

- bij de aanbevelingen is te lezen dat het beheren van zoveel begraafplaatsen lastig is om het
beheer efficiënt en eenduidig uit te voeren gezien de lange historie binnen de voormalige
gemeenten.

- er een begrafenisondernemer bereid is (en wellicht bij navraag nog meer) om mee te denken
in mogelijkheden tot het onderbrengen van beheer en/of onderhoud van begraafplaatsen bij
externe partijen.



ls van mening dat

- het begraven in West Betuwe betaalbaar moet blijven en dat daarvoor alle opties, waaronder

ook mogelijkheden voor het onderbrengen van beheer en/of onderhoud van begraafplaatsen

bij externe partijen en een verdere stimulering van vrijwilligerswerk onderzocht dient te

worden.

- dit in constructief overleg met de vrijwilligers, inwoners en begrafenisondernemingen dient

plaats te vinden.

Roept het college op

- om aanbeveling 3 uit het beheerplan te omarmen en pro-actief te onderzoeken of inwoners,

kerkgemeenschappen en/of stichtingen (bijvoorbeeld de stichting oude begraafplaats

Geldermalsen) betrokken willen zijn bij het beheer en/of onderhoud van de begraafplaatsen

(inwonerparticipatie). Bij een positief resultaat, creëer hiervoor ruimte in de organisatie en

betrek de vrijwilligers bij de verzorging van de begraafplaatsen en haar monumenten.

- al die mogelijkheden te onderzoeken binnen de wettelijke kaders van de Wet op de

lijkbezorging.

En gaat over tot de orde van de dag
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