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1.

Een krediet van €550.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van begraafplaats De Lier in 2020.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Op begraafplaats De Lier treedt in januari 2021 een tekort op van begraafcapaciteit.
Toepassen van het ruimen van graven op begraafplaats De Lier biedt geen oplossing.
Uitbreiding is nu noodzakelijk omdat in het verleden het uitgangspunt is vastgesteld dat iedere inwoner in de eigen kern begraven moet kunnen worden.
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Uitbreiding begraafplaats De Lier in 2020
AANLEIDIN

Door omissies in de administratie van de begraafplaatsen en de informatie over de resterende
begraafcapaciteit, is geconstateerd dat voor begraafplaats De Lier er in 2021 een acuut probleem
ontstaat voor de begraafcapaciteit. Met alleen het ruimen van graven kan dit probleem niet worden opgelost. Er is een investeringskrediet nodig van €550.000 inclusief BTW voor de uitbreiding
van de begraafplaats om de begraafcapaciteit tijdig in januari 2021 beschikbaar te hebben.
De uitbreiding is door ons opgenomen in de Perspectiefbrief. De kapitaallasten van de investering
worden vervolgens verwerkt in de meerjarenbegroling 2021-2024 evenals de dekking van deze
lasten. De dekking van de kapitaallasten is voorzien vanuit de verhoging van de tarieven voor
beg rave n.

Het voorstel is om het investeringskrediet beschikbaar te stellen om zodoende de aanbesteding in

september 2020 te laten starten.
DOELSTELLI NG

Uitbreiding van begraafplaats De Lier om per 2021 le beschikken over voldoende begraafcapaciteit
ARGUMENTATIE

1.

Op begraafplaats De Lier treedt in januari 2021 een tekort op van begraafcapaciteit.
ln het verleden heeft gemeente Westland een inventarisatie begraafplaatsen laten uitvoeren. Onderdeel van deze inventarisatie was o.a. de capaciteit. Wat betreft de berekening
van de capaciteit voor begraafplaats De Lier bleek dit niet te kloppen. Er was van uitgegaan dat op het middelste deel van begraafplaats 2-laags kon worden begraven. Door de
hoge grondwaterstand kan dit echter niet. Op de begraafplaats De Lier is na telling vastgesteld dat tot en met het derde kwartaal 2020 begraven kan worden, mits het aantal
sterfgevallen de normale cure volgt. lnmiddels is er al een nooduitbreiding toegepast. Met
de inbreiding waarvoor nu geld wordt gevraagd komen er ongeveer 140 vrije graven bij.
Gemiddeld hebben we 40 graven per jaar nodig in De Lier. Met deze 140 graven kunnen
we dus ongeveer 3,5 jaar vooruit.

2. Ïoepassen van het ruimen van graven op begraafplaats

De Lier biedt geen oplossing.
Het ruimen van graven biedt geen capaciteit. De graven die kunnen worden geruimd liggen
allemaal op het oude, lage gedeeld van de begraafplaats De Lier. De ruimte die ontstaat
door het ruimen van deze graven, kunnen we helaas niet gebruiken, doordat de onderste
graven in het grondwater liggen. Het begraven van personen in grondwater is verboden.
Om hier te kunnen begraven is het ophogen van deze graven noodzakelijk. Dit kan pas als
een heel grafveld is geruimd. Daar gaat tientallen jaren overheen.

3. Uitbreiding is nu noodzakelijk omdat in het verleden het uitgangspunt is vasÍgesÍetd
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dat iedere inwoner in de eigen kern begraven moet kunnen worden.
ln de programmabegroting van 2010-2013 is aangegeven dat het kunnen begraven in de
"eigen" kern als een bestuurlijk belangrijk beleidsuitgangspunt wordt gezien. Als we
vasthouden aan het beleidsuitgangspunt uit 2013 dan moet de begraafcapaciteit op
begraafplaats De Lier op korte termijn worden uitgebreid. Er is in principe
begraafcapaciteit in 2021 Westland breed.
EN KANTTEKENINGEN
Ka

n

tte ke n inge

n

1. Er vindt al een nooduitbreiding dit jaar plaats.
Om op korte termijn capaciteit op de begraafplaats van De Lier te hebben, realiseren we
een nooduitbreiding. Een stuk groen op de begraafplaats De Lier wordt opgeofferd om in te
richten om te kunnen begraven. Hier worden ongeveer 20 graven gerealiseerd, waarmee
we verwachten tot eind 2020 te kunnen begraven op de begraafplaats De Lier. De kosten
worden betaald uit het exploitatiebudget.
c

N

Om de komende jaren gesteld te staan op de begraaíplaats De Lier is een definitieve uitbreiding
noodzakelijk. Een oplossing is het ophogen van twee lege grafvelden op de begraaÍplaats, een
zgn. inbreiding. Met de inbreiding kunnen wij ongeveer 140 graven realiseren. De kosten voor
deze inbreiding bedragen €550.000 conform de opgestelde raming.

ln de PerspectiefbrieÍ is dekking van de kapitaallasten (vanaf 2021) opgenomen vanuit de extra
opbrengsten vanuit de leges voor lijkbezorgingsrechten. Deze kapitaallasten worden verwerkt in
de programmabegrotin g 2021-2024.
IEPARAGRAAF

Voorafgaand aan de uitbreiding worden directe belanghebbenden via de gemeentelijke communicatiekanalen geïnformeerd en tijdig op de hoogte gebracht van de aanstaande werkzaamheden.
ERLEG

N.v.t
V

ECT

Na besluitvorming zullen de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de begraafplaats De Lier zo snel mogelijk in gang worden gezet. Parallel daaraan wordt de nooduitbreiding
gerealiseerd.

Burgemeester en wethouders van Westland,
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De raad van de gemeente Westland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 iuli 202A,

gelet op het bepaalde in artikel 192 van Gemeentewet;
gehoord het advies van de commissie EFO van 9 september 2020 en gehoord de beraadslagingen
van onderhavige vergadering;

besluitr
Een krediet van €550.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van begraafplaats De
Lier in 2020.
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