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Capaciteitsvraagstuk algemene begraafplaatsen

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. In te stemmen met de aanpak die is beschreven in de startnotitie “Onderzoek
uitbreiding begraafcapaciteit op de algemene begraafplaatsen in de gemeente
Nieuwkoop”.
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Toelichting
Inleiding
In 2008 is een beleidsnotitie opgesteld met onder meer als doel het beleid m.b.t. de
algemene begraafplaatsen te harmoniseren. In het kader van het onderzoek dat aan de
notitie ten grondslag ligt, is door Genius Loci onderzoek gedaan naar de
begraafcapaciteit op de vier algemene begraafplaatsen in Nieuwkoop, Ter Aar,
Nieuwveen en Zevenhoven. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat op deze
begraafplaatsen binnen een aantal jaren een probleem ontstaat met de begraafcapaciteit.
Om de capaciteit voor het begraven te waarborgen is vóór 2015 uitbreiding noodzakelijk.
In de startnotitie die wij u voorleggen, is een aanpak beschreven om te komen tot
afgewogen oplossingsrichtingen.
Kader / Eerdere besluiten
Op 11 november 2008 heeft de raad ingestemd met de beleidsvisie “Harmonisatie
begraafplaatsenbeleid gemeente Nieuwkoop”. De raad heeft ons college opgedragen het
hiermee vastgestelde beleid uit te werken. Voor de begraafcapaciteit betekent dit dat
onderzocht moet worden op welke wijze de capaciteit het beste kan worden vergroot.
Hiertoe moeten meerdere oplossingsvarianten worden onderzocht en worden
afgewogen.
Beoogd effect
De startnotitie moet leiden tot duidelijkheid en overeenstemming bij het bestuur over het
werkproces om te komen tot oplossingsrichtingen.
Voorgestelde besluiten / Argumenten
Wij stellen u voor in te stemmen met de aanpak zoals die is beschreven in de startnotitie.
De raad heeft in 2008 de beleidsnotitie “Harmonisatie begraafplaatsenbeleid gemeente
Nieuwkoop” vastgesteld, inclusief beleidsuitgangspunten die verband houden met het
capaciteitsvraagstuk. De raad heeft ons college gevraagd het beleid verder uit te werken
en daarmee impliciet opdracht gegeven oplossingsrichtingen te zoeken voor het
capaciteitsprobleem. De raad zal in een later stadium een keuze moeten maken uit
meerdere oplossingsvarianten. Daarom vinden wij het gewenst uw raad nu al te
betrekken bij het proces om te komen tot oplossingsrichtingen.
Financiële / personele / juridische consequenties
Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd, met ondersteuning van een
gespecialiseerd adviseur. De noodzakelijke interne capaciteit is in de urenraming 2012
voorzien.
Voor het externe advies, worden de kosten geraamd op € 13.500,--. In de begroting
2012 is in binnen het product Lijkbezorging een incidenteel budget geraamd van
€ 30.000.
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Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Startnotitie “Onderzoek uitbreiding begraafcapaciteit op de algemene begraafplaatsen in
de gemeente Nieuwkoop”

Advies meningsvormende raad II 10 mei 2012
De raad heeft voldoende informatie om 24 mei 2012 een besluit te nemen. Het wordt als
hamerstuk geagendeerd.
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