Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

313266
Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder
Harmonisatie beleid Oude Begraafplaats Naarden

Aan de raad,
1. Beslispunten
1 De raad voor te stellen om de beheervisie met bijbehorende deelplannen vast te stellen;
2 De raad voor te stellen om de verordening op het beheer en gebruik van de Oude Begraafplaats
2017 vast te stellen;
3 De raad voor te stellen om vanaf 2018 jaarlijks € 3.000 beschikbaar stellen voor restauratie van
grafmonumenten;
2. Inleiding
In november 2016 heeft u 'Begraven in Gooise Meren: visie voor de toekomst' vastgesteld. In deze
visie die over alle gemeentelijke begraafplaatsen van Gooise Meren gaat staat onder wet- &
regelgeving (paragraaf 2.1) al aangekondigd dat de beheervisie en de verordening van de Oude
Begraafplaats nog voor 1 januari 2018 moeten worden vastgesteld. Met dit voorstel willen wij u
vragen om dit vast te stellen. Deze beheervisie en verordening passen in de eerder vastgestelde
toekomstvisie.
In 2000 zijn enkele onderdelen van de Oude Begraafplaats, waaronder het toegangshek,
aangewezen als rijksmonument. Sinds augustus 2005 is de gehele begraafplaats als enige
begraafplaats in Gooise Meren als rijksmonument aangewezen. De begraafplaats kan door de vele
grafmonumenten worden gezien als een geschiedenisboek in steen. Vanaf 2003 is samen met de
Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats (verder te noemen de Stichting) gewerkt aan een
beheervisie voor de begraafplaats. Deze visie is in 2004 door de gemeenteraad van Naarden
vastgesteld. Beheerplan groen is op 19 september 2007 vastgesteld en het beheerplan voor de
graven en opstallen op 11 april 2012.
3.

Beoogd effect
Duurzaam behoud van de kwaliteit en functie van de Oude Begraafplaats

4. Argumenten
1.1 het bestuur van de Stichting stemt in met de beheervisie en bijbehorende beheerplannen
De beheervisie en de bijbehorende beheerplannen zijn in nauwe samenwerking met de Stichting
tot stand gekomen. Het bestuur van de Stichting heeft in het verleden ingestemd met alle plannen.
De leden van de werkgroep hebben aangegeven het op dit moment niet noodzakelijk en niet
wenselijk te achten om de plannen te wijzigen.
1.2 de Oude Begraafplaats is een goed voorbeeld van participatie in Gooise Meren
Sinds 2000 werkt de gemeente samen met de Stichting. Deze samenwerking is in de loop der jaren
gegroeid, waarbij ook ieders rol is veranderd. In 2005 is deze samenwerking bekrachtigd met een
convenant. Vanuit een samenwerking die begon met een initiatief van betrokken burgers is nu
sprake van partners waarbij de rollen veel meer gelijkwaardig zijn.
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1.3 op deze wijze kan de Oude Begraafplaats duurzaam behouden blijven voor de toekomst
Toen de samenwerking met de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats in 2000 startte
was de Oude Begraafplaats in slechte staat. Dit werd door vandalisme alleen maar verergerd. De
beheervisie uit 2003 en de daaruit voortvloeiende beheerplannen geven de Oude Begraafplaats
weer bestaansrecht. In het beheerplan graven en opstallen is gekeken hoe er opnieuw begraven
kan worden zonder de aanwezige monumentale waarden aan te tasten. Dit sluit aan op artikel 31
van de verordening uit 2013. Met het opnieuw gaan begraven op de Oude Begraafplaats blijft de
oorspronkelijke functie van de begraafplaats behouden. In de afgelopen jaren is gebleken dat hier
belangstelling voor bestaat.
1.4 de documenten zijn noodzakelijk voor het dagelijks beheer van de begraafplaats
De noodzaak om de plannen aan te passen is niet aanwezig maar de beheervisie en de
beheerplannen dienen wel geldig beleid te blijven. Vanwege de fusie dienen de beheervisie met
bijbehorende beheerplannen daarom voor 1 januari 2018 door u te worden vastgesteld. In de
dagelijkse praktijk wordt uitvoering gegeven aan de plannen en bij elke afweging wordt gekeken
hoe een nieuwe ontwikkeling in de beheervisie past. De plannen passen binnen de algemene
toekomstvisie over de begraafplaatsen die in 2016 is vastgesteld.
2.1 dat is vanuit de wet Arhi een verplichting om dit voor 1 januari 2018 te doen
De wet Arhi regelt dat verordeningen die in de voormalige gemeente zijn vastgesteld nog twee jaar
na een fusie geldig zijn. De huidige verordening voor de Oude Begraafplaats kan op dit moment
worden toegepast. Echter vanaf 1 januari 2018 geldt deze verordening niet meer en moet er een
andere verordening door de gemeenteraad van Gooise Meren zijn vastgesteld.
2.2 in de wet op de lijkbezorging is de verplichting opgenomen om een verordening te hebben
Als gevolg van artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging
waarin is opgenomen dat een gemeente middels een verordening de tijden van begraven en
asbezorging regelt. In de “verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke
begraafplaatsen Gooise Meren 2016” is de Oude Begraafplaats niet opgenomen. In 2010 is, als
gevolg van de beheervisie, bewust gekozen voor een aparte verordening voor de Oude
Begraafplaats. Grootschalige aanpassingen van deze verordening zijn niet nodig, alleen op
detailniveau zijn kleinere (tekstuele) aanpassingen gedaan.
3.1 kleinschalige restauraties houden de begraafplaats aantrekkelijk
Door verspreid over de begraafplaats kleine restauraties uit te voeren behouden wij karakteristieke
elementen en laten wij rechthebbende zien welke mogelijkheden er zijn. De begraafplaats is
dynamisch en op deze wijze ontstaat meer variatie in de aanwezige grafmonumenten qua
uitstraling en levensduur. Op deze wijze dragen wij bij aan de realisatie van het gewenste
eindbeeld uit de beheervisie en het deelplan . Daarnaast kan dit werken als stimulans voor
bedrijven (subsidie) en particulieren (sponsors) die door de Stichting benaderd worden. Juist door
maar enkele grafmonumenten per jaar te restaureren blijft het voor de Stichting mogelijk om dit te
coördineren en blijft het historische beeld intact.
3.2 de reserve is bedoeld voor uitvoering van deelplan graven en opstallen
Een deel van de Reserve exploitatie begraafplaatsen (€ 19.621) bestaat uit onderhoudsgelden die
rechthebbenden van graven op de Oude Begraafplaats in het verleden hebben betaald. In het
verleden heeft de gemeenteraad van Naarden besloten om een dit deel van de reserve te
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behouden voor uitvoering van deelplan graven en opstallen. Dit deelplan wordt gefaseerd
uitgevoerd en is gericht op het bewaren van de huidige monumentale waarden van de
grafmonumenten. Een ander deel van de reserve is reeds eerder besteedt aan de uitvoering van
deelplan groen. Door jaarlijks € 3.000 beschikbaar te stellen uit deze reserve is het mogelijk om de
komende 6/7 jaar jaarlijkse enkele grafmonumenten te restaureren.
5. Houd rekening met
1.1 zonder geldende verordening loopt de monumentale status gevaar
In de verordening is o.a. de regelgeving ten aanzien van nieuwe grafmonumenten opgenomen.
Zonder deze regelgeving kan bijvoorbeeld elk willekeurig grafmonument geplaatst worden op de
begraafplaats. Aangezien de kracht van deze begraafplaats gelegen is in de sterk aanwezige
monumentale waarden is het verlies hiervan een groot risico.
6. Duurzaamheid
De grafmonumenten op de Oude Begraafplaats worden indien mogelijk hergebruikt. Het
overgrote deel van de graven die voor uitgifte in aanmerking komt is reeds voorzien van een
grafmonument dat behouden moet blijven.
7. Middelen
Het vaststellen van de beheervisie met deelplannen en de verordening heeft geen effect op de
tarieven die gelden op de begraafplaats. Deze zijn in 2016 geharmoniseerd en worden indien nodig
jaarlijks geïndexeerd.
De structurele effecten van het jaarlijks beschikbaar stellen van € 3.000 worden meegenomen bij
het opstellen van de begroting 2018. Tevens zal bij de bepaling van de kostendekkendheid van de
exploitatie van begraafplaatsen in het kader van de nog op te stellen Nota Reserves Voorzieningen,
rekening worden gehouden met het onderhoud van de graven en opstallen van de Oude
Begraafplaats Deze nota zal de herijking van het reserve- en voorzieningenbeleid bevatten.
8. Communicatie
De Stichting tot behoud van de Oude Begraafplaats is nauw betrokken geweest bij het actualiseren
en aanpassen van de verordening. De stichting heeft de uiteindelijke versie aan hun bestuur
voorgelegd en heeft ons laten weten dat zij kunnen instemmen met deze verordening.
Na vaststelling ontvangen zij een exemplaar van de verordening Oude Begraafplaats.
De rol van de vrijwilligers van de Stichting bij het in stand houden van en het beheren van de Oude
Begraafplaats zeer wordt gewaardeerd. Zonder hun inspanningen zouden ontwikkelingen als het
opnieuw uitgeven van graven op deze begraafplaats niet van de grond komen.
9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie
Na vaststelling van de “Verordening op het beheer en het gebruik van de Oude Begraafplaats 2017”
wordt dit besluit gepubliceerd in het Gemeenteblad. De Verordening Oude Begraafplaats treedt op
de eerste dag na de algemene bekendmaking in werking. Op dat moment vervalt de "Verordening
op het beheer en gebruik Oude Begraafplaats Naarden 2013".
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Harmonisatie beleid Oude Begraafplaats Naarden’ met zaaknummer 313266 van
het college van burgemeester en wethouders, en
gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging,

Besluit
1 De raad voor te stellen om de beheervisie met bijbehorende deelplannen vast te stellen;
2 De raad voor te stellen om de verordening op het beheer en gebruik van de Oude Begraafplaats 2017
vast te stellen;
3 De raad voor te stellen om vanaf 2018 jaarlijks € 3.000 beschikbaar stellen voor restauratie van
grafmonumenten;
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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