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Rondvraag voor de commissie Ruimte van 2 oktober 2018
Op 26 september 2018 deed het college de gemeenteraad een brief toekomen inzake het
ruimen van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen (18-0237400). Het college heeft
een voorstel voor het in 2019 ruimen van graven in Wateringen, Maasdijk, 's-Gravenzande
en De Lier vastgesteld.
Vanaf de vaststelling van de Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen in 2010
heeft onze fractie het college geprobeerd te bewegen tot het vaststellen van een lijst met te
beschermen graven en grafbedekkingen. In artikel 25 van de verordening is een verplichting
tot het opstellen van een dergelijke lijst opgenomen.
Na vele jaren zijn we eindelijk zo ver dat in het kader van het opstellen van het beheerplan
begraafplaatsen een dergelijke lijst kan worden vastgesteld. Door de lokale historische
verenigingen zijn suggesties ingeleverd bij het Historisch Archief Westland. Deze suggesties
zijn overgedragen aan de opstellers van het beheerplan.
In een van de laatste bijeenkomsten van de raadswerkgroep Beheerplannen is door de
toenmalige wethouder de toezegging gedaan dat in afwachting van de definitieve vaststelling
van de lijst er geen graven of grafbedekkingen geruimd zouden worden die op de lijsten met
suggesties voorkomen.
Daarnaast verplicht de verordening (artikel 25, lid 2) het college te onderzoeken of er bij de
voorgestelde ruiming graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden
bijgeschreven.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
1.

Is de toezegging van de wethouder opgenomen in het door het college vastgestelde
voorstel tot het ruimen van graven in 2019?

2.

Zo nee, doet het college de toezegging van de toenmalige wethouder gestand dat er
geen graven geruimd worden die op de suggestielijsten zijn vermeld?

3.

Heeft het college bij de te ruimen graven voor 2019 het onderzoek verricht als bedoeld
in artikel 25, lid 2 van de verordening? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom
niet?

