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Onderwerp Visie begraafplaatsen Gooise Meren (102622) 

Datum 26 oktober  2016 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD): Marshall 
(D66): Hendriks 
(CDA): De Lange 
(PvdA): Bekkema 
(GL): Boudewijnse 
(HvBNM): Riksen 
(GOP): - 
(50Plus): Van der Schaaf  

Meesprekers Hans W. André de la Porte en Rien Hagen (Stichting tot Behoud van de Oude 
Begraafplaats van Naarden (SOBN)) 

 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Wagenaar 

Voorzitter Wiss 

Griffie Koekoek 

  

Besproken items 
 

De voorzitter opent de vergadering. De portefeuillehouder geeft een korte 
toelichting. De meesprekers geven aan blij te zijn met de samenwerking met de 
gemeente en blij te zijn dat met de visie wordt vastgelegd dat de bestaande 
beheerplannen worden doorgezet. 
 
Verder besproken: 
In de visie staat dat de gemeente moeten denken en handelen als ondernemer, is dat 
op dit terrein wel passend? Het moet betaalbaar blijven en goed geregeld worden 
met realiteitszin. Realiteit is dat steeds minder mensen begraven willen worden.  
Niet alle begraafplaatsen in de gemeente zijn erin opgenomen. Dat komt doordat de 
gemeente niet overal eigenaar van is. Er dan toch iets over zeggen kan ook 
overkomen als ongewenste bemoeienis. Toch zullen de ontbrekende 
begraafplaatsen voor de volledigheid kort worden opgenomen, de gemeente weet 
hier niet veel van.  
De grafuitgiftetermijn is afgeleid van landelijke wetgeving.  
Alleen algemene graven aanbieden in Bussum lijkt  mensen die verder weg wonen te 
beperken in het bezoeken van graven. In alle kernen blijft het mogelijk om een graf te 
kopen, maar niet iedereen kan dat. Uit de cijfers blijkt dat er in bijvoorbeeld Muiden 
de afgelopen jaren nagenoeg geen vraag naar algemene graven is geweest.  
De natuurlijke begraafplaats staat nu gepland op de tijdelijke parkeerplaats van Oud-
Valkeveen, kan dit wel en zijn er alternatieven? Er wordt gewerkt aan een structurele 
oplossing voor de parkeerproblematiek, zodat deze plek vrij komt. Er zijn nog geen 
alternatieve locaties.  
Zijn islamitische begraafplaatsen ook eeuwigdurend, zoals joodse? Nee, dat hoeft 
niet. Wel liggen ze maximaal enkel diep en in de juiste richting. Er zijn er een aantal 
beschikbaar in Muiderberg, maar de vraag is klein.  
Wat is nu de visie op een crematorium in Bussum? De begraafplaats in Bussum is een 
serieuze mogelijkheid, maar er zijn op dit moment veel initiatieven in de regio. 
Regionaal moet goed gekeken worden naar spreiding. Als we het doen, dan is het 



 

voor de kostendekkendheid wel het beste dat de gemeente het zelf doet.  
Belangrijk doel in de visie is kostendekkendheid, hoe kostendekkend is het begraven 
nu? We komen nu per jaar ongeveer €70.000 te kort voor 100% kostendekkendheid.  
Wat wordt in de stukken bedoeld met ‘aanverwante activiteiten’? Dit kan vanalles 
zijn, bijvoorbeeld rondleidingen, concerten, exposities.  
Wat wordt in de stukken bedoeld met ‘vernieuwingen’? Ruimte voor nieuwe trends in 
asbestemming. 
 

Toezeggingen college De begraafplaatsen waarvan de gemeente geen eigenaar van is, worden toch kort 
opgenomen in de visie. 
 
De tekst over het crematorium wordt verduidelijkt. 
 
De vraag over alternatieven voor verkoop van de beheerderswoning in Muiderberg 
wordt schriftelijk beantwoord. 

Aanbeveling per 
fractie verdere 
procedure 

Het stuk kan door naar meningvormen. 

 


