Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden
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DOC-22-525995
Z-21-180419
C. Selders
CDA
Raadsvragen CDA n.a.v. ingekomen stuk ‘weghalen
grafmonumenten’
Datum waarop de vraag is gesteld
25 april 2022
Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder
Afdeling
Inleiding
Vandaag, 25 april ontving de gemeenteraad en B&W een brief over het weghalen van
grafmonumenten. Bij de algemene begraafplaats in Opperdoes trof de schrijver diverse
grafmonumenten achter een afvalcontainer. Bij de begraafplaats rondom de dorpskerk bleken
monumenten van familieleden weggehaald te zijn. Ook wordt er gesproken van een kaalslag.
In november 2018 deed zich een soortgelijke situatie voor waarbij monumenten van graven
verwijderd werden. Uit de beantwoording van raadsvragen van de VVD daarover bleek dat daaraan
voorafgaand door de rechthebbenden schriftelijk afstand van de graven was gedaan. Dat kon, zo
bleek ook, de rechthebbende ‘stichting Grafzorg’ zijn. Deze stichting ontzorgt nabestaanden en zij
kopen daarvoor bij de stichting de grafrechten af. De stichting wordt daarmee rechthebbende,
maakt de afspraken met de gemeente en verzorgt de betalingen. Ook werd vermeld dat na het
verwijderen van het monument, meestal 1 jaar nadat afstand is gedaan, het jaren kan duren
voordat een graf geruimd wordt.
In de brief worden bestuurders van onze gemeente aangesproken op historisch en moreel besef. Wat
de begraafplaats rondom de dorpskerk betreft heb ik ca. een maand geleden de
buitendienstmedewerkers ter plaatse gesproken. Zij lieten mij weten een nieuw beplantingsplan te
hebben gemaakt met de intentie om de kerk en begraafplaats beter tot hun recht te laten komen.
Deze twee punten zijn voor onze partij reden om ruim twee jaar later vervolgvragen te stellen over
dit onderwerp.
1.

Klopt het dat de grafmonumenten, bij de beide begraafplaatsen in Opperdoes, zijn
verwijderd nadat de rechthebbenden hiervan schriftelijk afstand hebben gedaan?

antwoord

2.

Waarom werden de grafmonumenten na verwijdering niet meteen van de begraafplaats
verwijderd?

Antwoord

3.

Klopt het dat de begraafplaats bij de dorpskerk in het centrum van Opperdoes opnieuw
is ingericht en kunt u aangeven wat daarvoor de motivatie was?

Antwoord

Ook niet direct rechthebbenden en familieleden voelen zich betrokken bij begraafplaatsen. Voor
raadsleden is het waardevol om vooraf op de hoogte te zijn van aanpassingen aan begraafplaatsen,
aangezien zij hierop aangesproken (kunnen) worden.
4a.

Waarom wordt er geen algemene berichtgeving geplaatst in (dorps)kranten over
aanstaande werkzaamheden bij begraafplaatsen?

Antwoord

4b.

Waarom worden raadsleden niet via een beknopte informatienota of via actieve
informatie vooraf op de hoogte gesteld?

Antwoord

4c.

Antwoord

Kan deze informatievoorziening vanaf heden voortaan worden ingezet?

