Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

322086
Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder
Kredietvotering begraafplaats Nieuw Valkeveen

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. een krediet van € 56.020 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de hoofdpaden;
2. een krediet van € 25.010 beschikbaar te stellen voor het upgraden verharding blok 13;
2. Inleiding
In 2016 heeft u de visie voor de toekomst van de begraafplaatsen vastgesteld. Hierin is een van de
uitgangspunten dat elke kern een begraafplaats houdt. Begraafplaats Nieuw Valkeveen is de
begraafplaats voor de kern Naarden. Om te zorgen voor een aantrekkelijke en goed beheerbare
begraafplaats is het noodzakelijk om tijdig onderhoud uit te voeren.
3.

Beoogd effect
Het vergroten van de kwaliteit van begraafplaats Nieuw Valkeveen.

4. Argumenten
1.1 de kwaliteit van de huidige bomen loopt terug
De laatste jaren is een achteruitgang in kwaliteit van de bomen(berken) langs de hoofdpaden
zichtbaar. Meerdere bomen zijn in de afgelopen jaren al om veiligheidsredenen verwijderd. De
bomen zorgen voor de groene omlijsting van de hoofdpaden van de begraafplaats en zijn derhalve
belangrijk voor de uitstraling van de begraafplaats.
1.2 het investeringsbudget is opgenomen in de begroting 2017
In de begroting van 2017 is een investering opgenomen voor het vervangen van de hoofdpaden. Uit
een raming van de werkzaamheden blijkt dat een krediet van € 56.119 nodig is.
1.3 de paden voldoen momenteel niet meer aan het gewenste kwaliteitsbeeld
De huidige paden voldoen al enkele jaren niet meer aan het gewenste kwaliteitsbeeld. De slijtlaag
van grind is op verschillende locaties verdwenen. De onkruidbestrijding heeft nauwelijks nog effect
op de hoeveelheid mos op de paden. Na het herstellen van de paden door toepassing van de
standaard constructie van paden op de begraafplaats voldoet het beeld weer aan het
kwaliteitsniveau.
2.1 nagenoeg alle graven in dit blok zijn uitgegeven
In een blok waar nieuwe graven worden uitgegeven wordt in een relatief korte tijd vaak en diep
gegraven. Dit zorgt voor een relatief hoge belasting van de paden en opsluitbanden. Het is
gebruikelijk om nadat nagenoeg alle graven in een blok voor het eerst zijn uitgegeven, de
verharding te herstellen. In totaal gaat het om circa 590m2 halfverharding met circa 412m1
opsluitbanden. Uit een inspectie ter plaatse is gebleken dat niet alle verharding hersteld hoeft te
worden waardoor de verwachting is dat de werkzaamheden binnen het beschikbare krediet van €
25.010 kunnen worden uitgevoerd. Met de herstelwerkzaamheden wordt de levensduur van de
paden vergroot. Daarnaast draagt het bij een verzorgde uitstraling van de begraafplaats.
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5. Houd rekening met
1 de kwaliteit van de hoofdpaden loopt steeds verder terug
Uitstel van de vervanging van de paden zorgt voor het steeds sterker teruglopend beeld van de
paden. Ook de mosvorming breidt zich steeds sterker uit waardoor de toegankelijkheid van de
paden (door gladheid) voor bezoekers steeds minder wordt. Dit is een onwenselijke situatie.
6. Duurzaamheid
De graven in blok XIII zijn nagenoeg allemaal uitgeven en de paden worden alleen op de locaties
waar het noodzakelijk is aangepakt. Hiermee wordt geen grondstof verspilt en voldoen de paden
weer langere tijd aan de kwaliteitsnorm.
7. Middelen
De investeringen voor het upgraden verharding en vervanging hoofdpaden zijn in de
meerjarenbegroting opgenomen. Een begrotingswijziging is derhalve niet noodzakelijk, omdat de
financiële gevolgen al verwerkt zijn.
8. Communicatie
Voor de start van de werkzaamheden wordt in overleg met Communicatie een artikel op de
website en op de gemeentepagina geplaatst over de werkzaamheden. Dezelfde informatie komt in
het informatiebord op de begraafplaats te hangen.
9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie
De verwachting is dat de werkzaamheden, indien de weersomstandigheden meewerken, nog voor
het einde van het plantseizoen (maart 2018) worden afgrond.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Kredietvotering begraafplaats Nieuw Valkeveen’ met zaaknummer 322086 van
het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
2.

een krediet van € 56.020 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de hoofdpaden;
een krediet van € 25.010 beschikbaar te stellen voor het upgraden verharding blok 13;

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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